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همّدقم

11 ص :
تسا و یناسرمایپ  نایب و  ياههویـش  زا  یکی  ناـسنا ، هب  راـگدرورپ  دنمـشزرا  تبهوم  یهلا و  هعیدو  راذـگرثا ، نوزوم و  مـالک  نیا  رعش ،

. ددرگ زاس » گنهرف   » هک دوشیم  بجوم  ینیرفآ ، تکرح  يزیگناروش و  هبذاج و  زا  يرادروخرب 
تیانع و رذـگهر ، نیمه  زا  تسا . نابطاخم  ناج  قامعا  رد  رعـش  ذوفن  يزیگنارحـس و  ِلیلد  هب  دـنیاهلد ، ورملق  ياورنامرف  نارعاـش ، رگا 

مه دـناسریم . ار  دـنمفده  رادتهج و  رعـش  دـهعتم و  نارعاش  يالاو  هاـگیاج  ینییآ » یبتکم و  رعـش   » زا ینید  ناربهر  مالـسا و  تیاـمح 
«. یبتکم رعش  هاگیاج   » مه تسا ، تیّمها  زیاح  رعش » یبتکم  هاگیاج  »

لدع و قح و  بتکم و  نید و  هب  تبـسن  ْنیَد  يادا  هراومه  دادادـخ ، تبهوم  نیا  هنارکـش  هب  یبدا ، قوذ  يرعـش و  هحیرق  زا  نارادروخرب 
ینید و تایبدا  يانغ  يروراب و  ببس  درکیور ، نیمه  دناهتـشاد . ییالو  ینایحو و  ياهّتنـس  اهنییآ و  یهلا و  نایاوشیپ  یبهذم و  ریاعش 

. تسا هتشگ  رعش  نابطاخم  ناج  حور و  یگدنز و  نهذ و  رد  ینآرق  میهافم  یگدنلاب 
یقالخا و میهافم  تیبلها و  لیاضف  يوبن و  حیادم  هلبق و  هبعک و  نید و  ادـخ و  روحم  رب  یـسراف ، نارعاش  ياههدورـس  زا  میظع  یهوبنا 
تبالـص و يراوتـسا و  داـکچ  ییاـبیز و  هّلق  رد  یخرب  راعـشا ، هوبنا  نیا  زا  هتبلا  تسا . هدـمآ  دـیدپ  هتفرگ و  لکـش  یمالـسا  ياـهشزرا 
شناد و اوتحم و  يانغ  وا و  ناور  عبط  رعاش و  تّوق  هب  هتسب  دریگیم و  ياج  يرتنییاپ  هیاپ  هبتر و  رد  مه  یخرب  دراد ، رارق  یگدنشخرد 

. دباییم ضیضح  جوا و  بیشن و  زارف و  هدنیارس ، یهاگآ  تمکح و 
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قوش نارعاش ، يارب  هراومه  نیفیرـش ، نیمرح  ِتمرح  نآ و  تسادق  هوکـش و  هبعک و  ییابرلد  جـح و  یمیهاربا  مسارم  يدـیحوت و  نییآ 
تسا بوبحم  دبعم  یکی  هک  ینامرآ  رهش  ود  نیا  ینییآ و  ّتنس  نیا  هب  تبـسن  ار  دوخ  ییادیـش  قشع و  تسا و  هدوب  زاس  هزیگنا  زیگنا و 

، میظع هریخذ  هناوتـشپ و  نیا  دوجو  اب  اـّما  دـناهدوزفا . یـسراف  بدا  رعـش و  ياـنغ  رب  دـناهدرک و  زاربا  يوحن  هب  قوشعم ، دـقرم  يرگید  و 
جح و روحم  رب  یبدا  ياهّتیقاّلخ  هک  مینکیم  زاین  ساسحا  هتسویپ  میتسین و  نیمرح  ّجح و  روحم  رب  دیدج  ینیرفآ  رنه  زا  زاین  یب  زگره 

. دسرب يرتالاو  ياهزرم  هب  دبای و  رارمتسا  هنیدم ، هّکم و  ترایز و 
يوـس زا  ش . لاس 1382 ه . رد  هک  تسا  جـح » رعـش  يرـسارس  گرزب و  هقباسم   » هناخریبد هب  هلـصاو  راعـشا  هعومجم  داـی ،» مزمز  *** »
دروم زین  یخرب  هدروآ و  تسد  هب  ار  مزال  زایتما  راعـشا  نیا  زا  يدادعت  دـش ، رازگرب  يربهر  مّظعم  ماقم  هثعب  شهوژپ  شزومآ و  تنواعم 
باتک تروص  هب  راعـشا  نیا  هعومجم  یبدا ، یگنهرف و  شالت  نیا  لـصاح  زا  مومع  يروهرهب  يارب  نونکا  تفرگ . رارق  ریدـقت  قیوشت و 

ماـن ییاـبفلا  ساـسا  رب  هعوـمجم ، نـیا  رد  راعـشا  جرد  بـیترت  هـک  تـسا  ینتفگ  دریگیم . رارق  نادـنمقالع  راـیتخا  رد  رـشتنم و  رــضاح 
. تسا ناگدنیارس 

. مییامنیم رّکشت  ریدقت و  مرتحم  ناگدنرب  هژیو  هب  هقباسم ، نآ  رد  ناگدننک  تکرش  همه  زا  رگید  راب  اج  نیمه  رد 
شهوژپ شزومآ و  تنواعم 

يربهر مّظعم  ماقم  هثعب 
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15 ص :
: همّدقم

فلتخم ياهناگرا  اهداهن و  يوس  زا  صّخـشم  عوضوم  ّتیروحم  اب  رعـش  ياههرگنک  تاـقباسم و  يرازگرب  زا  هدـمآ  تسد  هب  تاـیبرجت 
ام هب  رعـش - هب  ناشهاگن  دناهتـشاد و  رظن  ّدم  ار  صاخ  ياهنیمز  رد  يزاساضف  يرازگرب و  ًافرـص  ناراکردناتسد ، هاگ  هک  دهدیم  ناشن 

دـیدج و راثآ  قلخ  يارب  يزاساضف  ینعی  فدـه ؛ یباـیتسد  رد  ماـگ  نیتسخن  ناـمه  رد  ًاـبلاغ  هتـشادن ، ّتیعوضوم  اـهنآ  يارب  رعـش - وه 
راک یملع  هاگیاج  ییاههمانرب ، نینچ  ِناراکردناتسد  هک  دنکیم  باجیا  تایبرجت  نیا  زا  هدافتسا  دناهدنام . قفومان  فقوتم و  دنمشزرا ،

یناوخرعش ياهشیامه  يرازگرب  هک  یعون  هب  دنشاب ؛ هتشاد  رظن  ّدم  هراومه  ار  راعـشا  یبدا  يرنه و  هرهوج  راثآ و  ییاوتحم  هیام  هیاپ و  و 
روط هب  لقاّدـح  تایبدا - رعـش و  ناسانـشراک  ناصّـصختم و  دـعاسم  رظن  بلج  رد  هدـش ، لصاو  هدـیزگرب  راثآ  هیاپ  رب  باتک  پاچ  اـی  و 

. دشاب قفوم  یبسن -
- یتاقباسمنینچ ناراکردـناتسد  تسا و  راک  رد  نوگاـنوگ  قیالـس  هکتسایهیدـب  یبداو  يرنه  ياههتـشرزا  کـیره  رد  وس  رگید  زا 

دیدپ راثآ  اهزایتما ، ندش  لئاق  اهباختنا و  رد  یسراف ، رعش  ياهبلاق  عاونا  زا  کی  ره  رییاعم  تخانـش  نمـض  هک  تسا  مزال  ناروادهژیوهب -
. دنجنسب بلاق  نامه  هدش  هتخانش  ياهرایعم  اب  ار  بلاق  ره  رد  هدمآ 

هورگ و  یـسراف » رعـش  نیون  ياهبلاق  «، » یـسراف رعـش  نهک  ياهبلاق   » هطیح هس  رد  هدیزگرب  راثآ  يدنبهتـسد  زا  جـح ، رعـش  نارواد  تأیه 
دنسرخ رایسب  ناتوسکشیپ » ناروآمان و  »
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هدش بجوم  هک  ار  هقباسم  ناراکردناتسد  دیهمت  نیا  دنادیم و  رثؤم  دیفم و  راثآ  نابحاص  قوقح  قاقحا  رد  ار  يدنبهتـسد  نیا  تسا و 

هب ار  يدنبهتـسد  عون  نیا  دـیوگیم و  ساپـس  دـننک ، هّجوت  راثآ  زا  کی  ره  شزرا  جرا و  هب  اـهنت  تاـظحالم  همه  زا  غراـف  نارواد  تسا 
ون رعـش  هژیو  هب  نیون - ياـهبلاق  ورملق  رد  هک  تسا  فسأـتم  وس  رگید  زا  اـّما  دـنکیم ، هیـصوت  هباـشم  تاـقباسم  رگید  ناگدـننکرازگرب 

نابحاص یفرعم  رد  بسانت  نزاوت و  تیاعر  اب  ار  نارواد  رما  نیا  هدوب و  كدـنا  رایـسب  راذـگ  ریثأت  ابیز و  بیعیب ، راـثآ  دادـعت  ییاـمین -
هبتر زئاح  ناونع  هب  ار  رثا  کی  ًافرص  هصرع  نیا  رد  هک  تسا  هدرک  راچان  هدش ، بسک  ياههرمن  تازایتما و  هب  هّجوت  اب  هدیزگرب  ياههبتر 

. دننکن یفّرعم  مّوس  مکی و  هبتر  زئاح  ار  نیون  ياهبلاق  رد  هدیسر  راثآ  زا  کیچیه  دننیزگرب و  مّود 
هقباسم رتفد  هب  یسراف - رعـش  دیدج  عاونا  رگید  دیپس و  رعـش  دازآ ، رعـش  ییامین ، ون  زا  معا  نیون - ياهبلاق  هک  يراثآ  رد  قیقدت  هّجوت و 

دناهدیزگرب و ندوب  لوصولا  لهس  ناسآ و  رّوصت  اب  ار  طیحم  نیا  ای  همه - هن  ًابلاغ و  هک  مینکیم  دیکأت  ًابلاغ - هک  دهدیم  ناشن  هدیسر ،
تأـیه رظن  زا  عوضوم  نیا  هک  دـناهدنام  هّجوتیب  نیوـن  ياـهبلاق  هژیو  صّخـشتم  زیاـمت و  ناـیب  يارب  ار  نآ  نوگاـنوگ  ياـهتیفرظ  هب  اـی 

. دراد ار  هناسانش  بیسآ  قیقدت  قیقحت و  تیلباق  راگزور  نیا  رعش  رد  ماع  روط  هب  نارواد ،
نارواد تأیه  زا  بیکرت  نیا  يرواد  نداد و  هرمن  هجیتن  اهيدنبهبتر  نیا  هک  دنکیم  دـیکأت  هناقداص  نارواد  تأیه  همدـقم ، نیا  نایاپ  رد 

شوختسد ياهجیتن  نینچ  اسب  دندوبیم ، يرواد  رادهدهع  رعش ، ورملق  نارظنبحاص  ناصّـصختم و  زا  رگید  یهورگ  لثملا  یف  رگا  تسا و 
راثآ يراذـگشزرا  رما  رد  اههاگدـید  عّونت  رگنایب  هکلب  ندرک ، لمع  راـیعمیب  ياهقیلـس و  هدـنهدناشن  هن  رما  نیا  دوبیم . لّوحت  رییغت و 

. تسا یبدا  يرنه و 
جح رعش  يرسارس  هقباسم  ییاهن  جیاتن  مالعا 

نارعاش زا  نتهدزاود  هب  يدازآ  راهب  مامت  هّکـس  ود  همانریدقت و  يادـها  اب  هناگهس ، ياههبتر  نازئاح  یماسا  مالعا  زا  شیپ  نارواد  تأیه 
: دنکیم ریدقت  هتسیاش  راثآ  لاسرا  تهج  هب  ناشیا  زا  هقباسم ، رد  هدننک  تکرش 

«. جح هنارت   » يارب نارهت  زا  يداّجس  سابعدّیس  ياقآ  - 1
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«. رعش مامت  فرح   » لزغ يارب  مق ، زا  تفارش  داوج  دّمحم  دّیس  ياقآ  - 2

«. کیبل  » لزغ يارب  درک ، رهش  زا  یتسودیلع  نویامه  ياقآ  - 3
«. نک ام  تمسق  اشامت  کی   » لزغ يارب  تشر ، زا  يدارم  اضرمالغ  ياقآ  - 4

«. وا هناتسآ   » لزغ يارب  نارهت ، زا  نایوسوم  هیسنا  مناخ  - 5
«. یظفاحادخ  » لزغ يارب  مق ، زا  ینوطالقس  میرم  مناخ  - 6

«. گنس بل  رب  هسوب   » هراپ راهچ  يارب  لگدیب ، نارآ و  زا  یلگدیب  یناقهد  اضرمالغ  ياقآ  - 7
«. تارمج یمر   » دیپس رعش  يارب  تشر  زا  یهداشفرش  لدمحر  اضرمالغ  ياقآ  - 8

«. هکرب  » لزغ يارب  نموف  زا  يرازاب  هبنش  یسابع  دیشمج  ياقآ  - 9
«. قشع رفس   » لزغ يارب  دهشم  زا  یفجن  مرکا  مناخ  - 10

«. تسا خیرات  زا  يروآدای  همه  رسارس  جح ،  » يونثم يارب  روباشین ، زا  یترخآ  یضترم  ياقآ  - 11
«. مادم زامن   » لزغ يارب  نارهت ، زا  يزردوگ  هَّللادی  ياقآ  - 12

هدنرب دندیخرچ -» قلخ   » لزغ يارب  نارهت  زا  یعافش  شرآ  ياقآ  مکی : هبتر  - 1 یمومع :) هدر  رد   ) کیسالک نهک و  ياهبلاق  هصرع  رد 
. عّتمت ّجح  رفس 

. هدرفم هرمع  رفس  هدنرب  ناراهب -» دبعم  بهار   » يونثم يارب  درونجب  زا  یحارج  هّیسنا  مناخ  مود : هبتر  - 2
لزغ يارب  جرک ، زا  یماظن  راشتـسم  همغن  مناخ  شخبب ،» وگب   » لزغ يارب  نیوزق  زا  یبارتوبا  دّـمحم  دّیـس  ياقآ  اب  ًاـکرتشم  مّوس : هبتر  - 3

. يدازآ راهب  مامت  هکس  راهچ  هدنرب  کی  ره  تریح » داژن  زا  يرتوبک   » لزغ يارب  مدقم  یغورف  تجهب  مناخ  زین  و  مه » زونه  »
رد هنافسأتم  نیون : ياهبلاق  هب  ّقلعتم  هوجو  رگید  دیپس و  رعـش  دازآ ، رعـش  ییامین ، ون  رعـش  زا  معا   ) یـسراف رعـش  نیون  ياهبلاق  هصرع  رد 

يرثا چیه  نارواد  تأیه  هدش ، بسک  تازایتما  راثآ و  یـسررب  اب  دندوب ، هتفای  هار  ییاهن  هلحرم  هب  هطیح ، نیا  رد  هک  يراثآ  دودـعم  نایم 
ياقآ هب  دـنکیم  میدـقت  ار  هدرفم  هرمع  رفـس  هزیاج  و  مّود »  » هبتر اـهنت ، تسنادـن و  مّوس  هبتر  زین  تسخن و  هبتر  زارحا  طیارـش  ياراد  ار 

هراتس زا  یّطش   » ییامین ون  رعش  يارب  جرک  زا  هانپیقداص  نسح 
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«. سوناف و 

یلیفارسا نیسح  ياقآ  و  دای » مزمز   » لزغ يارب  نارهت  زا  يدومحم  لیهـس  ياقآ  ًاکرتشم  مکی  هبتر  - 1 نایانشآمان : ناتوسکشیپ و  هدر  رد 
. عّتمت ّجح  رفس  هدنرب  رفن  ود  ره  بیرغ ،» عیقب   » لزغ يارب  نارهت  زا 

. هدرفم هرمع  رفس  هدنرب  عیقب » رهم   » لزغ يارب  نارهت ، زا  ءالع  نیشفا  ياقآ  مّود : هبتر  - 2
. يدازآ راهب  مامت  هّکس  راهچ  هدنرب  عیقب »  » لزغ يارب  ناهفصا  زا  هتفشآ »  » هداز لوسر  رفعج  ياقآ  موس : هبتر  - 3

: جح رعش  هقباسم  نارواد  تأیه 
روپ نیما  رصیق  رتکد 

نایکلملادبع اضردّمحم  سدنهم 
. يرقاب دعاس 
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بیرغ ِعیقب 

بیرغ نامسآ ، تفه  هب  تسین  هک  يرظنم  رد  بیرغ  ناج ، ناشیرپ و  هدید  ود  مددرگیم 
بیرغ نامز ، نیمز و  رابغ  رد  هدیچیپ  تسوت  نامسآ  زا  ياهعطق  عیقب ، بر  ای 

بیرغ ناشنیب ، مَرَح ، رانک  رد  تسهتفخ  شرد  مداخ  کلَم  دوب  هک  يرهوگ  نآ 
بیرغ نامسآ ، يا  وت ، روضح  رد  تسهدنام  تسالبرک  ناشیرپ  نابزیم  كاخ ، نیا 

بیرغ ناهج ، مشچ  شدرگ  نایم  اهنت ، تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  قداص  رازم  اجنیا 
بیرغ ناوج ، یمخز ، ردام  رازم  نوچمه  مالسلا  هیلع  مولعلارقاب  هگراب  تسا  تولخ  رد 

بیرغ نارئاز ، هدزمغ  هاگن  وس ، نآ  تسافطصم و  دالوا  دقرم  هلیم ، يوس  نیا 
بیرغ نادکاخ ، نیا  رد  دناهداتف  ناسنیا  لالجلاوذ  شرع  یگدرپ  نامرحم  نیا 

بیرغ ناتسآ ، نیا  رد  هدنام  هکنیا  تسا  رهِم  ربا  نیتسآ  زا  دکچیم  هکنیا  تسا  کشا 
بیرغ ناکم ، نیا  رب  تبرغ و  رادم  نیا  رب  یگشیمه  یفاوط  هب  نامسآ ، ددرگیم 

بیرغ نابزیم ، هگراب  بیرغ و  نامهم  فیرش  هعطق  نیا  رد  تسیتمکح  هچ  بر  ای 
بیرغ نآ  رب  میوگب  كاخ و  هب  مهن  ار  رس  عیقب  رب  هسوب  منز  هک  یتمارک ! برای 

نارهت یلیفارسا - نیسح 
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 ... دندیخرچ قلخ 

دندش لد  ناج و  زورید ، ات  دندوب  لگ  بآ و  دندش  لماک  ات  دندیخرچ  دندیخرچ ، قلخ 
دندش لزان  نیمز  رب  داد و  نذا  تمحر  هک  ات  دندزیم  یخرچ  جیگ  ياههرطق  نانوچ  قلخ 
دندش له  بالگ و  رطع  رد  قرغ  اهنامسآ  تفای  هزات  یناج  كاخ  دندش و  لزان  نیمز  رب 

دندش لدیب  ات  دندید  ار  كاخ  نامسآ و  نارعاش  لیخ  دندوب  تیصاخیب  يرصنع 
دندش لقاع  شترضح  میرح  رد  نافوسلیف  دنتخومآ  یقشاع  وا  رضحم  رد  نافراع 

دندش لئاز  وا  زا  ریغ  هچ  رهز  دندرک و  یعس  نالدشوخ  نآ  رطاخ  يافص  نکرپ  ار  ماج 
دندش لقعیال  تسم  هدروخن  هدروخ  ياهرطق  دنا  هدرک  رت  یبل  انعم  مزمز  زا  ات  قلخ 

! دندش لگ  بآ و  زورید ، ات  دندوب  لد  ناج و  ناشدنزرف  رسمه و  دزن  دنتشگرب  قلخ 
یعافش شرآ 

دای مزمز 

دوب مناشنیب  ِرمع  ِزور  کی  نیرتلماک  وت ، ماک  دوب  منامایب  ياههرعن  يرمع  كاوژپ  وت ، مان 
دوب مناج  مسج و  ایرد  نافوت و  زا  هتسخ  هک  نامز  نآ  مدید  تلحاس  ِرانک  رد  یجوم  لثم  ار  مدوخ  نم 

دوب منابز  رب  تمان  ِيوهوه  مدوب و  يدابدرگ  راگنا  يدنادرگ و  دوخ  ِرود  یتفرگ  ار  میاهتسد 
دوب مناتسود  يافص  دوب و  تنطیش  یکدوک و  مدرکیم  عمج  هزیرگنس  گنسهولق و  بش  کی  وت  اب 

دوب منامسآ  تنابرهم ، هشیمه  ات  ياههناش  مدیچیپ  وت  ِدرگ  مدش ، رفولین  هک  مدید  ناهگان 
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دوب مناتسادمه  نامز  کی  رد  ناهج ، يایرد  تفه  مدیدیم  تفر و  رس  نم  ِنامشچ  رد  وت  دای  مزمز 

نارهت يدومحم -) تباث  نسح  دیس   ) يدومحم لیهس 

ناراهب دبعم  بهار 

مناراب تازجعم  نمؤم  مناراهب  دبعم  بهار 
مبآ هنارت  رادتسود  مباتهم  نامسآ و  قشاع 

نایومهیس هرط  هتسب  نایوروکن  تعلط  هدنب 
مبای وا  يوب  گنر و  وا  رد  هک  مبایوکن  ار  تسابیز  هچره 

گنسلگ لگ و  لگ ، گنس و  قلاخ  گنریب  لگ  يا  وت  يوب  گنر و 
میآ وت  يوس  هک  مدرک  مزع  میاپ  رس و  یب  هک  مناد  هچرگ 

ناتسکات میرح  ات  موریم  ناتسد  رس و  یب  ناتسم و  وچمه 
تسا هتشگ  نوزف  مه  نوسفا  زا  راک  تسا  هتشذگب  راک  هداب  یم و  زک 

مارحا نتسب  هب  منیشنیم  ماداب  لگرپ  هخاش  کی  ریز 
ددنبیم هناوج  لد  رد  قشع  (1) ددنبیم » هناد  هک  امرخ  وچمه  »
ار نامیا  نیقی و  ار ، لد  نیدار و  ناج  منکیم  قشع  ّتین 

نابوک لد  ياپ  ناشفاتسد و  نادنخ  مبل  لگ و  رپ  منماد 
شیپ رد  ماهتفرگ  ار  لد  هار  شیوخ  رگناوت  لد  عیطتسم 

تسا سایلا  رضخ و  یسیع و  يوب  تسا  ساملا  ياههتوب  فرط  ره 
دنانیسای ياون  رد  نالبلب  دنانیرسن  سای و  قرغ  اههخاش 

تسا دوواد  تشهب  نیا  لبلب  تسا  دوپ  شلگزا  رات و  ادخ  زا 
تسه هک  هچ  ره  ناشن ز  نونکا  مریگ  تسم  لد و  نانزرپ  وت  ياوه  رد 

یتعُرش یلع  رتکد  جح  باتک  زا  هتفرگرب  - 1
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(1) راّود » دبنگ  تسا و  قشع  فرح   » رادم رازه  وا  درگ  يزکرم 

وت (2) تمحر » يامه   » هاگدازوت تحاس  تسا و  نم  هاگهلبق 
***

دندوب نابز  رب  کیبل  گناب  دندوب  ناور  وا  درگ  رب  همه 
نماد زا  مدناشف  ناحیر  لگ و  نم  دمآ و  يدابع » یف  یلخداف  »
تسوا رغاس  يافص  زا  مایتسم  تسود  هناخ  يوس  هب  مدوشگرپ 

میلست هدجس  هب  مداهنرس  میهاربا  دنلب  ماقم  رد 
قشع هناخراک  گنربش  گنس  قشع  هناشن  متفای  متفر و 

تسادخ تسبياپ  هتسب ، اپ  تسد و  تسادخ (3)  تسد  هک  ي  دوسالارجح » »
تسوا لزنم  تشهب  میرح  هک  تسوا  لد  رد  قشع  ناک  ایئوگ 

رای ندید  قوش  هب  مدیودیم  راورجاه  تسم و  وت  يافص  رد 
متفر لد  ياپ  ود  رب  افص »  » ات متفر  لد  يافص  اب  ار  هورم » »

مدیشوک بآ  يانمت  هب  مزمز »  » بل ات  هتسخ  بلاط و 
دیشوج لد  ياپ  ریز  ممزمز  دیشوک  بلط  رد  هک  سب  نم  ناج 

دوب وت  ماج  نم ز  يراگتسر  دوب  وت  مان  نمی  نم ز  مزمز » »
« هفلدزم  » ياوه يافص  رد  هفرع »  » شیاین میمش  رد 

تسا ناج  رب  تسبياپ  زا  هناخ  تسا  ناشفالگ  وت  مرگ  سفن 
تاقیم (4) رد  تسا  یسخ  ای  منم  نیا  تافرع »  » كرابم فوقو  رد 

مدروآ رس  یتساوخ ، هلک  رگ  مدروآرب  نامسآ  رب  تسد 
مهاوخیم هچ  تفرعم  زج  وت  زا  مهار  هتسخ  قشع و  هتسب 

: يزاریش ظفاح  بیغلاناسل  لزغ  فورعم  عارصم  هب  هراشا  - 1
دنامب راود  دبنگ  نیا  رد  هک  يراگدای  رتشوخ  مدیدن  قشع  نخس  يادص  زا 

رایرهش نیسحدمحم  داتسا  يابیز  ریبعت  - 2
. هضرا یف  هَّللا  نیمی  دوسالارجح  هب : هراشا  - 3

. تاقیم رد  یسخ  دمحالآ ؛ لالج  هلاقم  هب  هراشا  - 4
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23 ص :
« تافرع  » نشلگ ار ز  تفرعمتاکرب  یمامت  زا  مربیم 

ندش تسه  هوکشرپ  هئشنندش  تسم  روعش  تسا و  رعشم » »
دوب رجاه  ماخ  دیّما  حبذدوب  رجنخ  دوب و  قشع  انم »  » رد

دیشروخ هداز  هاگولگ  ربدیحوت  هجاوخ  تسد  رد  غیت 
لیئاربج ياپ  ياوآ  قشعلیعامسا و  حبذ  و  یحضا » دیع  »

مدروآهر انم »  » رد دوب  هکمدروآ  هچ  رگد  دوخ  لد  زج 
ریگم هدرخ  تست  دروخ  رد  هن  رگریذپب  نم  ار ز  دروآهر  نیا 

متسد زا  دماینرب  نیا  زا  شیبمتسب  رمک  ار  لیباق  هک  هن 
تسین ناناج  يازس  مه  ناج  هنروتسین  نابنا  رد  مملاس  مدنگ 

رس ای  مور  اپ  هب  هنیدم »  » ات رذگ : درک  لاؤس  نیا  ملد  زا 
مدوب یبنلادجسم »  » رئازمدوشگب کین  وچ  ار  لد  مشچ 

نایوکین بیقریب  ورسخنایورهم  ریهش  رایرهش 
نایوگقح نیتسار  ربهرنایوپهر  نیا  يامنهر 

تسا هدز  مدق  نآ  رد  دوخ  ادخ  ایتسا  هدز  مرح  رد  دیحوت  يوب 
رواب ار  قشع  زاجعا  مدرکروآرهم  لوسر  نآ  رد  رب 

تسا زوسبش  زورفمجنا  عمشتسا  زور  نشور  زاغآ  هک  وا 
تسوا زا  تسه  هچ  ره  هک  ییادخ  ایتسود  تعلط  باتفآ  هدنب 

تسوا هناهب  طقف  دّمحم  هک  تسومه (1)  رهب  داد  هچ  ره  ادخ  هک 
متفریم رای  ياّنمت  هبمتفریم  رابکشا  عیقب »  » ات

ناتسباپ شیک  هب  مداهنرسناتسب  هتسب  ياهرد  تشپ 
دندوب فجن  هش  نادناخدندوب  فرطنآ  هک  ییاهقشع 
مدیزرل دیب  وچ  لد  رس  ربمدید  لد  مشچ  هب  متسب  مشچ 

دنتفگیم (2) تسرد  منامگ  هبدنتفگیم  تسس  هک  نادوهی  هک 

. كالفالا تقلخ  امل  كالول  هب : هراشا  - 1
. دش هتفرگ  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  يارب  يدنمهوکش  ریبعت  هَّللادی  اجنیا  رد  هک  هلولغمهَّللادی » : » نایدوهی مالکهبهراشا  - 2

ناراهب دبعم  www.Ghaemiyeh.comبهار  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 221زکرم  هحفص 34 

http://www.ghaemiyeh.com


24 ص :
مدید ار  هتسکش  راوسهشمدید  ار  هتسب  هَّللادی  نم 

تسکش قشع  دومع  ناک  ياهظحلتشذگ  هچ  ادخ  رب  هک  دنادن  سک 
فجن دنمهوکش  رایرهشفرش  دیهش  نآ  زا  میوگب  هچ 

تسا یلع  قشع  گرتس  راکهاشتسا  یلج  ناشن  ار  دنوادخ  هک 
(1) تسا » يرگد  دّمحم  دوخ  یلع  هک   » تسا يرنهیب  لامک  میوگ  هچ  ره 

تسوا هناخ  قشع ، سیدرپ  غابتسوا  هناشن  یلع  دوخ  ادخ ، هب 
یلع تشونرس  تسا  يزوس  هناخیلع  تشهب  رد  داتفا  شتآ 

تخوس تمحر  يامه  نایشآتخورفا  نوچ  قافن  ياههلعش 
دنناوخیم قشع  ياوامغ  هکدننادیم  هنیدم »  » ياههچوک

روبع تسا  هدومن  يراگزوررون  هتشرف  اههچوک  نیمه  زا 
تسوا رتوبک  نم  رادبت  لدتسوا  رّطعم  اوه  میوگ  هک  هب 

نیسای بل  رب  هلبآرپ ، ياپنیساملا  هدید  درد و  ملد  رد 
تشاد ینامگ  دز  هک  ره  رب  شوگتشاد  یناشن  دز  هچ  ره  رب  مشچ 

ار مزامن  یبآ  هلبقار  مزاین  هگرد  متفای 
دوب ارهز  یلع و  نینسحدوب و  اهنت  يادخ  کی  وا  رد  هک 

مدیلان درد  هب  مداهن  رسمدیلاب  ورس  وچمه  شرد  رب 
يزوسیم عمش  وچ  اپارس  هکيزوریف  ّرف و  دنوادخ  ياک 

تسوت هناخ  هناخ ، هک  دیامنیمتسوت  هناشن  هتخوس  رد  نیا 
، هتسخ هتسشن و  هداتسیاهتسب ، رمک  دبا  ات  ترد  هب 

ییآ زاین  ندیسرپ  هب  ایییآ  زارف  ات  داتسا  مهاوخ 
نتفر ناس  هچ  ییوت  نوچ  رد  زانتفر  ناوت  رگم  وت  رد  زا 

ییام هرامه  هاگهلبقییاشگن  هچ  رد و  ییاشگ  هچ 
تسا هدنمرش  وت  خر  لایخ  زاتسا  هدنز  ات  هنیدم  ياههچوک 

یتعیرش یلع  رتکد  زا  يریبعت  - 1
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25 ص :
مریوزت روز و  بابرا  یمر » « » مریصقت  » و فاوط »  » تارطاخ
« انم  » خرس زور  نابرق و  دیعانث  زاین و  رد  هقرغ  هفرع » »

تسا هتشگ  رفس  رخآ  رگد  هکتسا  هتشگ  روهطوغ  کشا  رد  همه 
رون ترایز  زا  مدرگیم  زابرورغ  رون و  راختفا و  رد  هقرغ 

ددرگ رفس  یهار  ملد  ایددرگ  رفسمه  قشع  میک  ات 
مناراب دبعم  بهارمناراب  تسم  زور  نادب  ات 

دنجریب یحاّرج - هیسنا 

سوناف هراتس و  زا  یطش 

مخرچیم
وت ینابرهم  ِدرگ  رب 

لاّیس روانش و  ياهلاه ، نوچ 
؛ مدرگیم
نامگیب تساجنآ 

! میهاربا وت  ياپ  ّدر  هک  اجنآ 
سوناف هراتس و  زا  یطش  نوچ 

دیشکیم طخ 
ناطیش هریت  ياهمشچ  رب 

: دنسیونب اهگنس  هک  دیاب 
ار ناطیش  هتسکش  ِیناشیپ 
: دنسیونب اهگنس  هک  دیاب 
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26 ص :
هدارا مرگ  ياهتسد  نآ 

تخادنا كاخ  هب  هنوگچ  ار  دیدرت 
دایرف

ناطیش يدیماان  قمع  زا 
تساخرب

تاهدارا ربتس  ّدر  زونه  يرآ 
تساجرب

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  دورف  فرط  نآ  و 
-: یحو هوک - زا 

تمحر هنادواج  ناراب  )
كاخ هتسخ  درخ و  ناج  رب 

( كالفا زا  تفگش  يایقیسوم 
رگد یتخل 
: منیبیم
یلع کنآ 

مزع هوک  نآ 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  زبس  ياههناش  رب 

تخادنا نیمز  هب  ار  خسم  ياهتب 
لالب دیپس  هجهل  و 

تخادنا نینط  هّکم  نامسآ  رب 
نم رصاق  نابز  رگید 
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27 ص :
تهب نیا  دتمم  نیچهطقن  رد 

داتفوا تنکل  رد 
مدز خرچ  شیوخ  رد 

رمع یمامت  زا  هک  مدید 
اهنت وت  ِهاگشیپ  هب  لد  نیا 

دروآ هانگ  هوک  هایس و  يور 
اجنیا

مرش طرف  زا 
دروآ هانپ  هیرگ  هب  طقف  دیاب 

جرک هانپیقداص - نسح 

عیقب رهم 

دیربب ناشنیب  ربق  نآ  یسوبکاخ  هب  دیربب  نابرهم  يارهز  هناخ  هب  ارم 
دیربب نایشآ  هب  ار  ام  لد  رتوبک  دیدلب  ار  هنیدم  رهش  یناشن  رگا 

دیربب نآ  يوس  هب  ندیرد  هماج  يارب  ارم  هک  ات  هتفرگ  شتآ  ِرد  نآ  تساجک ،
دیربب نامایب  دیریگب و  تسد  يورب  دینادرگنرب  تسد - زا  مدش  رگا  ارم -

دیربب ناشکناشک  شرازم ، گنس  رانک  ارم  هک  ات  هحرشهحرش  رگج  نآ  تساجک ،
دیربب ناشکهک  راچ  نآ  بناج  هب  رگا  دوش  هچ  ملد ، رد  تسا  عیقب  رهِم  هک  ارم 

دیربب نازخ  هدجیه  نآ  تبرغ  هب  ارم  راهب  لیم  هن  مراد و  لگ  هب  قایتشا  هن 
دیربب نامسآ  هب  ار  منخُس  اههتشرف ! دونشیمن  نیمز  رد  ارم  يادص  یسک 

نارهت ءالع - نیشفا 
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28 ص :

ریگب دیدن  ماهدیمهفن  شخبب  وگب 

ریگب دیع  حبص  يوب  دوخ ، نت  رب  چیپب  ریگب  دیپس  هداس و  هچراپ  هکت  ود 
ریگب دیدش  شراب  ندش  زاب  يارب  يربا ! مکارت  رد  وت ، هنیس  هتفرگ 

ریگب دیب  تخرد  نوچ  نییاپ  رس  هتفگ  هک  هرجش  رد  لخن  لثم  الاب  رس  ریگب 
ریگب دیدن  ماهدیمهفن ! شخبب  وگب  ادخ ؟ هدرک  هچ  رگم  دشاب ! يدرک ؟ هانگ 
ریگب دیلک  ياهتسب ، دوخ  هب  لفق  ردقچ  رد  نیا  دوشیم  هتسب  نکنرکف  ایب و 

ریگب ریجمای  برای و  هداس  رکذ  کیدزن و  ایب  اعد  رکذ و  هب  تسین  زاین 
ریگب دیدج  لد  کی  ادخ  تسد  ایب ز  راذگ ! هبعک  رانک  رد  رگا ، هتسکش  تلد 

ریگب دیهش  تلاح  ارت ، هدیرخ  ادخ  یجاح ! ياهتفرگ  تیاضر  يوب  ردقچ 
! ریگب دیسر  ادخ  زا  تاجح ، دش  لوبق  ظفاحادخ  ورب ! كرابم  وت  دلوت 

یبارتوبا نیسحدمحم  دیس 

عیقب

عیقب ادیپان ، ياهمغ  هنیرید  مدمه  عیقب  اهییانشآ ، راید  دابآ  تبرغ 
عیقب ینعم  ار  کشا  ياههژاو  مامت  يا  دننکیم  يرارقیب  مه  اههظحل  یّتح - وت - رد 

عیقب ایرد  نیا  زا  دندیشون  قشع  هعرجهعرج  نالدبحاص  دش و  ایرد  اههدید  نوخ  وت ، رد 
عیقب الاپنوخ  مشچ  تهاگن  سوناف  عمش  زوسهنیس  ياهغاد  تیاههچوک  شرفگنس 
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29 ص :
عیقب احطب  رتشگنا  رد  هدنام  ینیگن  نوچ  یبرثی  رهش  ياهییانشور  رولب  وت 

عیقب اوآ ، دنک  تبرغ  نیا  رد  ات  وک ؟ يرجنح  لوسرلآ  یمولظم  اهنرق  اب  ادصمه 
عیقب الوم  ییاهنت  ات  قشع - ات  ادخ - ات  دربیم ! ار  ام  ياهلد  تاییاهنت  تعسو 

عیقب ارهز ، متام  بیرغ  ِضُغب  ولگ ، رد  تشاد  هک  بشنآ  تفگ  وت  اب  ار  شا  یمولظم  هّصق 
عیقب ارآناهج  دیشروخ  دُربیم  یترسح  توکس  درس  بش  رد  اهیگریت ، موجه  رد 

عیقب اربغ  هنیئآ  رد  رون  هوکش  يا  ینشور  راید  زا  دیشروخ  هچره  رازم  يا 
عیقب ادرف  ات  دوعوم - ات  میدنامیم - وت  اب  ياهیوم  قایتشا  یکشا ، دوب و  یمشچ  شاک 

عیقب ادیش  لد  ملاع  کی  هاگترایز  يا  كاپ  ياهلد  هدرکمگ  وزرآ ، تشهب  يا 
عیقب اشگب  نالدیب  ناج  مشچ  زا  ياهمشچ  دوش  ایرد  ات  راذگب  ناقشاع  کشا  لیس 

عیقب اهیلاح  هتفشآ »  » نیا راوید  هیاس  دهدیم  مهانپ  رشحم  رد  هکنآ  دیّما  مراد 
ناهفصا هتفشآ - هدازلوسر  رفعج 
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30 ص :

تریح داژن  زا  يرتوبک 

مدوجو مامت  مایتسه ! نم ! هلبق  مالس  مدوجس  زبس  ناتسآ  مالس  هبعک ! مالس 
مدوبن دوب و  مامت  تهاگنمین  يادف  یکاپ  هداس و  فاص و  هک  یبیجن  قشع  مالس 

مدوهش فشک و  فاوط ، کی  رظتنم  تسا و  بش  مهاگن  هب  ار  کشا  مارحا  ماهتسب  تسا و  بش 
مدوعص هاگپ  نیلوا  رد  وت  هب  ماهدیسر  لّزغت  روش و  قشع و  جوا  رد  وت  هب  ماهدیسر 

مدوب وت  رادهدرپ  هک  يرمع  نتشذگ  زا  سپ  بشما  تمیارسیم  هدرپیب  هداس و  لالز و 
مدورو ناتسآ  رد  ارنآ  ماهدیربرس  هک  ریحت  داژن  زا  دوب  یکرتوبک  ملد 

! مدوب هدش  نابرهم  مارآ و  یبآ و  كاپ و  هچ  بشما  وت  يانشآ  نامشچ  شراب  ریز  هب 
مدورف زارف و  دوش  انعم  وت  ماب  يور  هک  نک  ناشن  هراتس  دبنگ  نیا  رتوبک  ارم 

! مدوجو هتفرگرد  کیّبل  بت  رد  هرابود  مارحا  هظحل  لثم  دوردب و  هظحل  هدیسر 
مدقم یغورف  تجهب 

مه زونه 

مه زونه  اباب ، تمسق  هدوبن  ْتاجح  مه  زونه  اّما  دش  دیپس  وا  ياهوم 
مه زونه  اهنآ ...  تبحص  ياپ  قوش  اب  دنسریم  هار  زا  وت  ِنایجاح  هک  یتقو 
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31 ص :
مه زونه  ایآ  : » شاهنوگ دیفس و  ِشیر  دوشیم  سیخ  دننکیم و  ضغب  مارآ 

مه زونه  ایؤر  ملاع  هب  ار  هبعک  ای  ار  هنیدم  منیبب  تسا  هدوبن  تمسق 
« مه زونه  ایند  ِزکرم  تسه  هک  اجنآ  تاهناخ  رود  منک  فاوط  موش ، مِرُحم 

مه زونه  اجنآ  دهدیم  تشهب  رطع  تسا  دّمحم  زیزع  ِهاگداز  هک  يرهش 
مه زونه  اهلد  هلبق  تسه  هک  اجنیا  داهنانب  شلیلخ  هک  ياهناخ  تسا  نیا 

 ... مه زونه  ای  ناتتبون ...  تسهدش  ایآ  دنک ! تَیجاح  ادخ  هک  دنک  ادخ  اباب 
جرک یماظن - راشتسم  همغن 

تسا خیرات  زا  يروآدای  همه  رسارس  جح 

تسا هدش  يراج  هک  تسا  بالگ  دنفسا و  يوب  تسا  هدش  يراکهنیآ  هدزبآ  هچوک 
دشاپیم ادخ  سنج  زا  ياهیآ  نامسآ  دشاپیم  الط  هچوک  رب  هدمآ  باتفآ 

تسا هلفاق  هقردب  اعد  حیبست و  رکذ  تسا  هلهله  ناوج  ریپ و  نز و  درم و  لد  رد 
اهنتسب لد  همه  زا  درذگیم  هلفاق  اهنتسبلِگ  همه  مغر  هب  دیشروخ  لثم 

تسا هدش  رت  رگا  تسا  قوش  رس  زا  اهمشچ  تسا  هدش  رطعم  رهش  درذگیم  هلفاق 
دش (1) وت  نیریش  یجنس  نخس  قوذ و  زا  تسم  دش  وت  نیماضم  قادصم  هلفاق  نیا  ظفاح !

روخم مغ  نالیغم  راخ  دنک  رگ  اهشنزرس  مدق  دز  یهاوخ  هبعک  قوش  هب  رگ  نابایب  رد  - 1
«. ظفاح »
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هبعک قوش  هب  هنوگنیا  دنزیم  مدق  هک  هبعک  قوط  هقلح  رد  هتخادنا  ندرگ 

تسین شنالیغم  راخ  شنزرس  زا  یمغ  تسین  شنابایب  ارحص و  یتخس  زا  یسرت 
: دناوخیم هدمآ و  ادن  هب  ناوخ  یشواچ  دنامیم  بقع  هداج  دوریم و  ناوراک 

« تاولص دمحم  هب  دتسرف  هک  ینابز  ره  تامم  ماگنه  هب  لال  دوشن  اهلاراب ! »
دزیمآیم هرطاخ  هنیآ و  لگ و  اب  دزیخیم  رب  همه  مرگ  مد  زا  تاولص 

***
يراد تداعس  ردقنیا  هک  وت  لاح  هب  شوخ  يراد  ترایز  قوش  يوریم و  ناوراک !
ياهدش رئاز  هک  تساجنیمه  تسود  هناخ  ياهدش  رفاسم  لاسما  هک  وت  لاح  هب  شوخ 

ینک شون  قلع  دهش  ارح  راغ  زا  هک  ای  ینک  شون  قح  مزمز  زا  ياهعرج  يوریم 
هفرع ياوه  لاح و  زا  يوشیم  قح  وحم  هفرع  ياعد  هب  جح  مهن  زور  رصع 

دزرلیم شلد  تسد و  ندب و  اجنیا  مدآ  دزرایم  شایگتشگرس  هب  تسا ، تافرع 
یکیپ هدیسر  تسود  زا  هک  لاح  ناوراک !
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33 ص :
دیسر وت  ماک  هب  هعرج  نیا  هک  تسم ، وش ! تسم  یکیبل  وگب  ار و  رمک  دنب  رب  گنت 

! ورب شاب ، شوخ  نک و  ییافص  هورم  رد  ور  دیسر  وت  مان  هب  هعرق  نیا  هک  وت  لاح  هب  شوخ 
میتسویپیم هلفاق  نیا  هب  زین  ام  شاک  ورب ! شاک ...  يا  دش ، شاک  يا  همه  اهام ، مهس 

میاهدش تجاح  همه  اپارس  هنوگنیا  هک  ام  میتسبیم  دوخ  هب  مارحا  هماج  یکشاک 
میراد جک  نینچ  قوش  زا  یگدنب  ندرگ  میاهدش  ترایز  قاتشم  هک  میناقشاع 

- تسد زا  رود  يوزرآ  جح - هب  هتفگ  مردام  میراد  جح  يوزرآ  ام  هک  تسیلاس  رید 
باوخ رد  نکیلو  هتفر ، جح  هب  تفگ  مردپ  تسشن  مارحا  هماج  رد  همه  شناوسیگ 

میسرب تفاوط  هب  ایآ  دوشیم  ادخ  يا  باوخ  رد  نکیلو  هتفر ، جرف  ياهنوتس  ات 
مینزب رد  نآ  هناخ و  نآ  هقلح  رد  تسد  میسرب  تفاق  هب  مییآرب و  غرمیس  لثم 

هک یکاخ  رس  هب  ار  یبش  میرآ  رس  هب  مینزب  ربمیپ  ربق  رس  كاخ  رب  هسوب 
! عیدب ناهنپ و  هتسبرس و  هچ  هک ...  ییاهزار  هک ...  یکاپ  ندب  زا  نآ  رد  تسا  ییاهزار 

ولهپ خیم و  ربمغیپ و  رتخد  زا  يدای  عیقب  تسا ، عیقب  تسا  عیقب  كاخ  نیا  مسا 
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34 ص :
دتلغیم ولگ  قمع  رب  هک  تساجنیا  ضغب  ولهپ ! خیم و  رد و  نایم  تسا  هتشذگ  هچ 

تسا خیرات  زا  يروآدای  همه  رسارس  جح  دتلغیم  ورف  مشچ  زا  هک  تساجنیا  کشا 
تسا میوقت  نیرتصقنیب  هک  تسا  ییانب  نیا  تسا  خیرات  زا  يرواب  شاهلحرم  هلحرم 

اهیشاجن هب  تسا  هتفگ  هک  تسا  ییانب  نیا  تسا  میهاربا  مدآ و  زا  یمکحم  دنس 
شلَِبق زا  قشع  هدز  نوریب  هک  تسا  ییانب  نیا  اهیشاپورف  ار ز  امش  تسین  یلصاح 

تسا لگهاک  زا  هن  تسا و  گنس  رجآ و  زا  هن  نیا  شلَِبق  زا  قشمد  ماش و  فجن و  البرک و 
یمیلسا مخ  چیپ و  نیا  رد  تسا  یهوکش  هچ  تسا  لد  تسا و  کشا  لصاح  یگمه  شتشختشخ 

یمیلست یسرب  اجنیا  هب  وچ  یشاب  هکره 
***

دیآیم رکش  رطع و  لگ و  دنفسا و  يوب  دیآیم  رفس  الاح ز  هتفر و  ناوراک 
: دناوخیم ناوخشواچ  دسریم و  ناوراک  دنامیم  ياهرظنم  نینچ  فصو  رد  رعش 

« تاولص دمحم  هب  دتسرف  هک  ینابز  ره  تامم  ماگنه  هب  لال  دوشن  اهلاراب ! »
روباشین زا  یترخآ  یضترم 
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35 ص :

گنس بل  رب  هسوب 

میهار رد  تسيرمع  رگا  تسا  هار  رخآ  نیا  تسین  یگنرد  هاگ  رفسمه  يا  ناه  باتشب 
 ... میهاربا ياوآ  نشور  نینط  دیاش  رود  زا  دسریم  ییادص  کنآ  نکشوگ  ناه 

« تسین ییادخ  مراد  نم  هک  يدنوادخ  زا  ریغ   » يدرم دهدیم  تداهش  کنآ  نکشوگ ، ناه 
تسین ییاپدر  رگید  تسهدنام و  اپ  ياج  کی  تسهدوب  وا  زاورپ  هطقن  اجنیمه  دیاش 

تسام رای  تسام ، ناوراک  اب  ادخ  یتقو  هار  نیا  رد  تسین  یساره  تبرغ  يداو  زا 
تسام راظتنا  رد  اههمشچرس  نیرتنیریش  رذگب  ورشرت  ریوک  نیا  زا  رفسمه  ناه 
هوک زارف  رب  اجنآ  هدوشگب  نهد  يراغ  رگنب  اههلق  تسدرود  رد  رفسمه ، ناه 

هوک زامن  دیاش  ای  لیئاربج  زاوآ  تسهدیچیپ  تشد  رد  یمهبم  يادص  کنآ 
ربمغیپ ياهبل  هسوب  بارش  زا  تسم  تسهداتسا  هناخ  رانک  رد  یهایس  گنس 
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ربمغیپ يایرد  زا  دناشون  یمَن ، ار  ام  گنس  کشخ  ياهبل  رب  هسوب  دیاش  باتشب 

ار یگنر  ناماد  نیا  شیوخ  زا  نک  رود  دوخ  باتشب  نک  هماج  ییانشور  زا  دنب  مارحا 
ار یگنس  ناطیش  هریت  بلق  گنس ، اب  نکشب  ایب  رادرب و  شیوخ  تسد  هب  یگنس 

میرادرب مارحا  مرح  ساپ  رد  زیخرب  زیخرب  ار  وت  هناخ  نیا  دناوخیم  ناه ، زیخرب 
میراذگن شیوخ  راظتنا  مشچ  ایب  ار  وا  دیحوت  هناخ  هتسشن  ام  راظتنا  رد 

لگدیب نارآ و  ناتسرهش  یلگدیب - یناقهد  اضرمالغ 

تارمج یمر 

یجاح يآ  دنکیم . فاوط  ام  ياهبلق  رودمارحا  ِسابل  اب  و  تخیرگ ، تارمج  زا  ناطیش 
دیسر نآ  ماگنه 

ار اهلد  ات 
فرب زا  رپ  ياهتشط  رد 
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37 ص :
. میهد وشتسش 

نیمز رب  گنس  *** 
تشم رد  مدنگ 

! مدآ يآ 
، راپسب ناگدنرپ  هب  ار  اههناد 

، رادرب گنس 
تسا رس  ِتشپ  ناطیش ،

تشر یهداشفرش - لدمحر  اضرمالغ  رتکد  *** 

« ّجح  » هنارت

هتارمَج یمر  لصف  یهایس  زا  يرود  لصف 
هتافرع ِيابش  وت  تمایق  ِحبص  هولج 

هبعک يارفاسم  يا  دیدنبب  مارحا و  هتقو  * 
هبعک يادخ  ادخ ، هب  هدیبلط  ور  اهامش 

سین ادخ  زا  رتنوبرهم  سکچیه  هورم  يادخ  هب  * 
سین افص  زا  رتافصاب  ایند  ياج  چیه  ادخ  هب 
مرحم هشیمن  مرح  اب  هشابن  لالز  هک  یلد  * 

مزمز بآ  وت  نیروشب  ونوتلد  ياههمشچ 
لد يا  نکاهر  وتدوخ  تساجنیا  ندیرب  لد  ياج 

لحاس هب  یسریم  يراد  نافوط  رورغ  زا  رذگب 
يداّجس ساّبع  دّیس 

یظفاحادخ

ظفاحادخ اههتسدلگ ! هدشمگ ! رازم  ظفاحادخ  ادخ ! لوسر  رهش  هنیدم !
ظفاحادخ انشآ ! بیرغ  نارتوبک  یگنتلد  کشا و  ياهبش  هبدن و  لیمک و 

ظفاحادخ اهر ، مغ  رد  هدشمگ  تشهب  سونافیب  رازم  ارضخ ! دبنگ  عیقب !
ظفاحادخ اشگلد ، يرمرم و  يانب  يربا  هتفرگ و  ياوه  غاد ! نیمز 

ظفاحادخ اعد ، مالس و  ياههدیپس  ناتسربق  تشپ  زیگنامغ  ياهبورغ 
ظفاحادخ ادخ ، لوسر  رهش  هنیدم ! اهنابایخ ! هتخوس ! رد  هبوت ! نوتس 

مق زا  ینوطالقس  میرم 

رعش مامت  فرح 
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موشاهر یکاخ  ِنم  نیا  زا  موریم  اه ! موش  اههنییآ  زا  هک  موریم  كاخ  زا 
موش يرقلاما  رفاسم  موریم  اه ! موریم  شرع  ات  منیمز و  هداز  نم 

موش انشآ  قشع  نشور  ياههولج  اب  رون  نیمزرس  رد  هنیآ  ره  موریم  اه !
موش ادج  وت ، یگدنب  لاس  دنچ  زا  نم  هک  ات  تسیبوخ  تصرف  زور  دنچ  نیا 

موش ادخ  وحم  همه  موش  ادج  دوخ  زا  مشکَرپ  شیوخ  لد  جورع  هطقن  ات 
موشاهر تملظ  همه  نیا  زا  یگریت  زا  باتفآ  تخب  زا  رتدیپس  ياهماج  اب 

موش ادصمه  نیمز  نامسآ و  لها  اب  منکاو  کیبل  یسُدق  رکذ  هب  ار  بل 
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38 ص :
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39 ص :
موش اههناورپ  ِیمامت  نوچ  هتشگرس  رای  درگ  هب  مدرگب  فاوط  هظحل  رد 

موش افصاب  مورب ، افص  ات  هورم  زا  یقشاع  ناشوج  ِمزمز  ِيوجتسج  رد 
موشانب ون  زا  مزیربورف و  دوخ  رد  نم  هک  نیا  دوب  نیمه  رعش  مامت  فرح 

مق زا  تفارش  داوجدمحم  دّیس 

هکرب

هکرب ایرد  يولهپ  ادخ ! تسا  فیحن  هچ  هکرب  ات  اههنیآ  همه  دندیشک  فص 
! هکرب اه ! ّیَح ! وت  شاب  ام  دهاش  دز : داد  تشذگ  دیشروخ  هغیت  زا  هنیآ  رفن  کی 

هکرب ار  ام  هنهک  یگنشت  نک  كرد  میدازنابایب  لسن  اههنیآ  ام  تفگ 
!؟ هکرب ال ...  یل ...  هلوره ...  یگنشت و  رجاه و  تسه ؟ تدای  نوگ  مزمز  يدش  همشچ  یبش  کی 

هکرب اپیلچ ...  موهفم  هب  دروخ  هرگ  هک  روط  رد  يدوب  هدش  اشامت  بوخ  یبش  کی 
! هکرب الوم ... »  » هب ُتنُک » نا   » هژاو دش  متخ  دیشروخ !؟ یتشم  ود  لیزنت  هب  دنکارپ  و 

! هکرب ّالوت ...  الول و  هب  داتفا  لدج  درب  الاب  ار  کلیب  ياهنیآ  نآ  زا  دعب 
!؟ هکرب ای ...  امش  یلالز  هب  مراپسب  اههنیآ ! همه  يا  ار  هنیآ  نیا  تفگ 
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40 ص :
هکرب ایآ ...  رگا ، اّما ، زا  دش  رپ  ناهگان  تشد  تیفرظ  هب  دیوارت  رون  ردقنآ 

هکرب اشامت  اشاح و  هقرف  زا  يدنچ  اب  دش  اهنت  داتفا و  ياهدرپ  دز  کلپ 
! هکرب اهاط ...  ردیح و  اب  هچ  دندرک  هچ  هک  نآ  زا  سپ  يدید  و  دنتفگ ...  و  میدینش ...  و 

هکرب ّالا  دش  دهاش  بش  نآ  دوب  هچ  ره  دیکشخ  دهاش  دش و  اهنت  و  دنتفر ...  همه 
يرازابهبنش یسابع  دیشمج 

کیبل

تیانم هب  مناشکب  ار  دوخ  ییادوس  رس  تیادفهبناجمنکهک  ناجيا  مدشناج  نتهمه 
تیافص هب  یپ  مرب  هک  هر  نیا  رد  یعس  منکیم  ارافص  یعس و  هلوره  نیا  مرخیم  ناج  هب  نم 

تیاضر تسا  نآ  هن  هک  وس  نادب  يور  منکن  ور  منک  وت  میرح  هب  وتسرپ  وچمه  دوش  یک 
تیاقل ناتسلگ  هب  میاشگب  تریح  رپ  کیبل  همغن  مبل  هب  کیالم  لیخ  هرمه 

تیارس نحص  يوس  هب  میآ  مشون و  یحدق  مزمز  همشچ  بل  هب  مغ  زا  هتخوس  یلد  اب 
تیاود لیم  منکن  مناتسب  يدرد  وت  مد ز  منز  وت  دای  هب  هک  مد  نآ  دوب  كرابم  هچ 

تیاطع تسایرد  وچهکنیریش  ورسخنآ  ییوت  نیگنس  هدش  شهانگ  هک  نیکسم  هدنب  نآمنم 
تیاوه تسا  هدرکن  هک  لفاغ  لد  اب  منک  هچ  لصاح  هچ  هیرگ  زا  رگد  لکشم  هدش  مراک  همه 

تیاهر هدید  دنکن  ابیز  یبوخ و  سب  وت ز  ادیپ  همه  رب  تمرک  الوم  رورس و  نآ  ییوت 
تیادص هتسویپ  همهنیا  منزن  رگ  منک  هچ  متسم  وت  قشع  یم  متسه ز  هک  هچره  رگا  نم 

تیارب درواین  ریصقت  شزغل و  زج  هب  هک  نونجم  لد  نیز  رذگب  نونکا  دش  ریصقت  هگ 
تیاپ هب  هدنکفارس  هک  ییادگ  هب  نک  یهگن  يزان  هدنزارب  وت  يزاونهدنب  هشوت 

لاحمراهچ تسودیلع - نویامه 
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مادم زامن 

نک توعد  مامت  یّجح  ینارکیب  هب  نک  توعد  مادم  يزامن  هب  ارم  ایب 
نک توعد  مالس  دورد و  ضرع  يارب  يوبن  هنیدم  زبس  هعقب  هب  ارم 

نک توعد  ماع  راب  نآ  ِتولخ  هب  ارم  رهِم  تمحر ، نادوان »  » زا مرس  رب  رابب 
! نک توعد  مایق  ي  افص »  » قشع و ِیعس »  » هب نابوشآرب  ارم  ِبلق  ِمزمز »  » توکس

نک توعد  مارتحا  و  هیبلت »  » يارب دنیآیم  دورف  کئالم  هک  ناکم  نآ  هب 
نک توعد  مالتسا »  » نآ رد  قشع  ِسمل  هب  عیقب »  » ِقوشو فاوط »  » ِروشو هورم »  » هب ارم 

! نک توعد  ماما  كاپ  ِتولخ  هب  ارم  تسا  هدز  کتش  نَزَحلاُتیب »  » هک ز یتبرغ  هب 
! نک توعد  ماقمیلاع  هبعک  هب  ارم  گرزب ! ِيادخ  يا  تسا ، نیا  نم  فرح  مامت 

يزردوگ هَّللادی 

 ... نک ام  تمسق  اشامت  کی 

ار هبعک  لامج  اّما  لد ، مشچ  اب  ماهدید  ار  هبعک  لاصو  میوجیم  هناقاتشم  هچرگ 
ار هبعک  لایخ  مراد ، لغب  رد  اّما ، گنت  گنت  تسدرگ  مدق ، ره  رد  دوشیم ، مه  ار  راخ 

ار هبعک  لاح  روش و  منیبب ، بش  نیا  رد  شاک  بجر  ردقلا  ۀلیل  رد  ملد ، یب  امیپ  هبعک 
ار هبعک  لالج  ینیب ، ناقشاع  مشچ  هب  ات  هار  دُعب  زا  رذگ  رد  لزنم ، داتفه  ای  تفه 

ار هبعک  لاوز  دیوجیم ، هک  ییامیپ  داب  گنس  ناراب  زا  تسا  هدنام  ربخیب  وتسرپ ! يا 
ار هبعک  لالب  ياوآ  هشوگ ، ره  زا  ونشب  مامت  دش  تیلهاج ، گنگ  ياهتب  تصرف 

ار هبعک  لاصو  نک ، ام  تمسق  اشامت ، کی  مدمآ  بر ! ای  تسا ، دوصقم  هاگلزنم  هبعک ،
تشر يدارم - اضرمالغ 

وا هناتسآ 
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وا هناهب  مکچوک  لد  زاب  هتفرگ  وا  هناقشاع  دای  زا  متولخ  تسا  رپ 

وا هناشن  ای  همان  یکدصاق  تسد  هب  هدرواین  مه  راب  نیا  رذگهر  میسن 
وا هناخ  هب  دربیم  ارم  هداج  مادک  مدناماج  زاب  دنتفر و  همه  نارفاسم 

وا هناتسآ  رب  متسشن  هنارتوبک  منیبیم  باوخ  هب  ترایز  قایتشا  رد 
؛ وا هنایشآ  تمس  مشکب  رپ  هنوگچ  زاین  تسد  ود  نم و  هتسکش ، لاب  ود  نم و 

؟ وا هناش  تساجک  ناراب  قه  قه  زا  مرپ  نم  رد  دکچیم  زییاپ  يربا  بورغ 
نایوسوم هیسنا 

قشع رفس 

نکافو اجنآ  رد  يداد ، هک  یلوق  هب  نک  اعد  میارب  رفاسم ، شوخ  رفس 
نکاهر ار  تسد  ایند ، بلق  رد  نازرلب و  ار  نیمز  نک  رفس  رفاسم » »

نکادص ار  رحس  يدیسر ، هک  نیمه  هدرک  ضغب  نیمز  اهبش ، شوغآ  رد 
نکادج میارب  هراتس ، مه  یمک  ینیمز  نامسآ  نآ  رد  اجنآ ، و 

نکاعد مه  ارم  ناراب ، هوبنا  رد  يدیسر  تبلق  هب  رفاسم ، شوخ  رفس 
دهشم یفجن - مرکا 
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مود لصف 

نآرق هفوکش 
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مود www.Ghaemiyeh.comلصف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 221زکرم  هحفص 56 

http://www.ghaemiyeh.com


45 ص :
داد هفوکش  ناراب  یتسه  مامت  وا  اب  داد  هفوکش  نآرق  دزرس و  راهب  لثم 

داد هفوکش  نافرع  هچنغ  هچنغ  هک  بش  نآ  قشع  لها  نادرم  هلیبق  زا  دمآیم 
داد هفوکش  ناتسمز  درز  درس و  ساسحا  هک  وا  كاپ  ياهسفن  دوب  مرگ  ردقنآ 

داد هفوکش  ناسنا  هرهچ  هرابود  ییوگ  دش  هدیرفآ  ادخ  زبس  درم  هک  بش  نآ 
داد هفوکش  نابایب  ادخ و  زا  دش  یغاب  وا  روضح  نُمی  هب  رفُک  نیمزرس  رد 

داد هفوکش  ناوارف  زاب  دورس و  ناراب  رظتنم  ياهلد  يراودیما  تشد 
داد هفوکش  نامیا  هخاشهخاش  دمآ و  تفرعم  درم  ادخ  درم  زبس  درم  نآ 

ناهفصا دازآ - زانرهم 

لد مارحا 

لد مار  بشما  هتشگ  مناج  لقع و  لد  مارحا  ماهتسب  تیاوه  رد 
وت دابآ  هناخ  مبایب  ات  وت  دای  ياههچوک  رد  مودیم 

ماهتسب ار  رفس  نیا  راب  هلوک  ماهتسراو  مغ  راب  زا  ورس  وچمه 
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مدش لد  عیطتسم  دمآ  قشع  مدش  لگ  بآ و  يادوس  زا  غراف 

نم دوبعم  يا  میآیم  وت  يوس  نرتسن  ياههچوک  نایم  زا 
وت يوک  يوجتسج  رد  مودیم  وت  يوب  اب  ار  قشع  غاب  هچوک 

تسا هتسش  خر  هنیآ  رد  لگ  هک  ای  تسا  هتسُر  لگ  رد  هنیئآ  فرط  ره 
تسوت يور  ای  نیا  تسا  نارازهلال  تسوت  يوب  ای  نیا  تسا  ناراب  يوب 

ناکمال يا  متفای  ار  تاهناخ  ناور  ییایرد  جوم  شورخ  رد 
شاهنامیپ زا  تسم  نارایشوه  شاهناوید  ناگ  هناورپ  یعمش و 
قشع دایرف  ملد  ناج و  دنزیم  قشع  دابآ  هناخ  میرح  رد 

نامسآ يوس  هب  هدروآربرس  نایم  رد  يورس  دوب و  لگ  زا  یغاب 
لگ يوسیگ  نوچ  گنر  بش  ياهماج  لگ  يوب  رب  وا  داینب  ياهناخ 

بلطحور شیور  زا  مشوخرس  بل  دشوجیم ز  کیبلهمشچ 
دابع یف  لخداف  هک  نم  رب  دنزیم  داهناپ  يروش  قوش و  مداهن  رد 

ار قشع  مرازگیم  لد  هدجس  ار  قشع  مرامشیم  هبعک  درگ 
قشع تسد  يوجتسج  رد  مودیم  قشع  تسم  نازیخ  ناتفا و  راب  تفه 

شمیوبیم مباییم و  تبقاع  شمیوجیم  اهگنس  داوس  رد 
تسادخ تسد  رب  هسوب  وا  رب  هسوب  تسابص  سنج  زا  هک  یگنر  بش  گنس 

موشیم يراهب  تیاهسفن  رد  موشیم  يراج  هورم  ات  افص  زا 
افص ات  هورم  هورم ، ات  افص  زا  ادخ  ات  دوخ  زا  هیوپ  رد  مرجاه 

مادم بل  رب  ماوت  يوکین  مان  ماگ  ریز  رد  ماوت  يونیم  غاب 
دوش يراب  هنیئآ  نم  ناج  دوش  يراج  اپ  ریز  مزمز  هک  ات 

مهدیم نامیا  هداب  يازا  رد  مهدیم  ناج  مشونیم و  ياهعرج 
موشیم نامیا  راونا  رد  هقرغ  موشیم  نافرع  يارحص  نکاس 

انب مناج  رد  هبعک  کی  منکیم  انم  روش  رعشم و  يافص  رد 
منکیم لزنم  قشع  طاسب  رب  منکیم  لد  ینابرق  انم  رد 

منکیم نیسای  قرغ  ار  ترعشم  منکیم  نیطایش  ناطیش و  ِیمر 
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منکیم تهاگن  تلجخ  رس  زا  منکیم  تهار  ینابرق  وچ  لد 

تسوت يوک  زا  ایئوگ  یمیمش  ره  تسوت  يور  ناشن  منیبیم  هچ  ره 
تسوت رهش  اجنیا  هک  اجنیا  منمیا  تسوت  رهب  مفاوط  ریصقت و  یعس و 

وت روشنم  هناخلگ  لزنم  وت  رون  لوسر  رهش  وت  رهش 
نایم رد  ار  وا  لیعامسا  رجح  نایع  شیاج  ره  میهاربا  تسد 

ناگداتفاقمر زا  ریگتسد  نایعیش  رایرهش  هاگداز 
ینکیم ییامنهر  ار  ناگدنب  ینکیم  ییادخ  ییادخ و  ات 

دنجریب هدازمیهاربا - يرپ 

هنیدم مخز 

اهلاچهایس زا  نایعیش ، ریفن  زا  اهلاس  هنیدم  رد  نامسآ ، تسیرگ  نوخ 
اهلاگسدب مشخ  ناسکان ، ياپّدر  ناشن  کی  هنیدم  رد  تسا  هدنام  تساهنرق 

اهلادج یمخز  ربت ، شرس  هیاس  زبس  زبس  تسا  یلگنج  شاهنیس  تساهنرق 
اهلاوز زا  رود  وت ، یبّنلادجسم  همطاف  ياههّصغ  ِدهاش  هنیدم  يا 

اهلاق لیق و  تسد  زا  هدومخ  هتسخ و  بیرغ  ياهداز  هعیش  منم ، نیا  هنیدم ، يا 
اهلاصخشوخ لسن  دبا  ات  دوب  زبس  شاک  هک  منزیم ، هّجض  وت ، عیقب  رد  هتسخ 

اهلایخ یتسپ  زا  یگرتس  همجه  زا  ینامب  ناما  رد  هفطاع ، رون و  رهش 
اهلال اهگنگ و  شومخ ، یتعامج  زا  هعقاو  عوقو  رد  شوپمشچ  هنیدم ، يا 

اهلاغش همه  رب  دوشیم  گنت  هصرع  جرف  اب  هک  اههّصغ ، رود ، هب  تلد  زا  کیل 
اهلاس هنیدم  رد  نامسآ  تسیرگ  نوخ  دوریمن  نامدای  تسا ، هدنخ  زور  هچرگ 

ریبخ یمیهاربا  ارهز 
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زبس یجنم 

دنزیم کمک  ِداد  زاب  نیمز ، دنزیم  کتک  هنامز  ار  نیمز 
دنزیم کمن  هنهک  مخز  نیا  رب  نیمز  لها  محریب  ناتسد  و 

دنزیم كربنچ  نیمز  رانک  نونج  يابو  شّحوت ، ماذج 
دنزیم کبلین  یِه  زور ، بش و  نت  هاگارچ  رانک  ناطیش ، و 

دنزیم كََزب  اهتروص ، نیا  هب  هغدغدیب  هچ  ناطیش ، وتیب  نیبب 
دنزیم کحم  ار  ام  هنییآ  هک  میلفاغ  ام  هک  فّسأت  نارازه 

دنزیم كََرت  شقن  لبط ، یهت  نیا  رب  تیادص ، یک  ایجنم  وگب 
دنزیم کپک  مکمک ، وتیب  نیمز  دش  دولآبت  هّکم ، ضبن  ایب ،

ریبخ یمیهاربا  ارهز 

روضح رطع 

موشیم شوهدم  هرابود و  موشیم  مگ  موشیم  شوغآمه  وت  اب  هکنیا  رکف  زا 
یندینش دش  نم  هدورس  يونثم  نیا  یندید  زور  بش و  رازه  زا  سپ  نونکا 

مدمآ وت  غاب  هب  هنارت  لغب  کی  اب  مدمآ  وت  غارس  هب  ملق  اب  زور  ره 
! زیزع امش  مریقح  مشچ  هب  يدش  الاح  زیزع ! ار  وت  منیبب  وت  رد  هک  دشن  اّما 

؟ تاهناهب مریگن  هنوگچ  وگب  نم  اب  تاهناخ ؟ هب  میایب  زاب  هنوگچ  اّما 
دز بیجی » نّما   » تباجتسا زا  یفرح  دز  بیهن  ار  ملد  هناخ  ِتوکس  بشيد 
! وت يادف  ادیش  رعاش  رعش و  هچره  يا  وت ! يارب  مسیونب  ياهمان  هک  متفگ :

تفگن لزغ  ار  ملد  ياهفرح  دنچره  تفکش : نم  ضغب  دش و  عورش  يونثم  کی 
دوشیم وت  ات  ُلپ ، هک  دورس  يونثم  کی  دوشیم  وت  اب  یسفنمه  يارب  اّما 

! اهلاق لیق و  اههبئاش ! مامت  زا  رود  اهلالز ! ِمامت  لثم  هداس  فاص و  يا 
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49 ص :
! یندناوخ روشرپ و  وت  ِمشچ  ِبان  رعش  يا  یندنام ! يابیز  تباجن  يا  رون ! يا 

! نم يادص  يدینش  هک  مدش  ياهناوید  نم  ِيادخ  هن ! نیمز ! هن ! نامسآ ! لها  يا 
! نارکیب كاپ و  ناهج  ياهبآ  لثم  يا  ناهج ! رد  تسا  یقاقا  هچره  يوربآ  يا 

! اهلاثمیب ِهشداپ  دوبن ، مدای  اهلاوز ! نیا  همه  زا  يرودب  وت  هن !
! لیبق نیا  زا  نآ و  زجب  يرگید  ِمسا  هن  لیدبیب ! دناوخ  تدوخ  مسا  هب  ار  وت  دیاب 

! ادخ منک  لّکوت  وت  ِتردق  هب  اهنت  ادخ ! منک  لّسوت  وت  ِنماد  هب  دیاب 
!؟ تمنیبب میایب  هک  يوشیمن  یضار  تمنیبب !؟ میایب  هک  یهدیمن  مهار 

ماهتشون ندورس  رعش  ِعورش  زا  لبق  ماهتشون  نم  امش  ِمسا  هب  ار  همان  نیا 
! تسا هدماین  اجنآ  لدهتسکش  ِرئاز  نیا  تسا  هدماین  الیل  هناخ  هب  تخساپ  ات 

تمراگنیم لد  ِرتفد  يور  زور  ره  تمراد ! تسود  تدوخ ، هب  مروخیم  دنگوس 
« تسا مک  امش  ِروضح  ِرطع  هیبش  يزیچ   » تسا مغ  زا  رپ  هشیمه  هیبش  مه  رعش  نیا 

نیبب ار  رعش  نیا  ِرعاش  نکب و  یفطل  نینزان ! شیناوخب  هک  منکیمن  رواب 
! تسادخ ادخ  شراک  هک  ریقح  هدنب  نیا  تسامش ! خساپ  ِرظتنم  مامت ! مضرع 

جرک یمیهاربا - یلیل 

یتیبود

تسا هنگ  راب  لصاح ، طقف  رمع  زا  تسا  هیس  میور  میآیم و  وت  يوس  ور 
تسا هگن  کی  نم  درد  مامت  ِنامرد  امنداش  رظن  کی  هب  ارم  ریْذپب و 

***
تسود يا  تیوک  هب  یسک  دشن  هدناوخان  تسود  يا  تیوس  هب  مدمآ  هک  میدناوخ 

تسود يا  تیوکن  مسر  نیا  هب  ریْذِپب  ارم  دوج  وت  مسر  هانگ  قرغ  نم 
***

مراد يدیپس  سای  لد  تملظ  رد  مراد  يدیما  یلو  مهنگ  قرغ 
مراد يدیما  مشچ  ازج  زور  رد  یبنلآ  یبن و  رهم  هب  هک  ینعی 

نم میورهیس  تسود  يا  ترضحم  رد  نم  میوپیم  هانگ  هر  تسیرمع 
نم میوگ  ناسچ  کیبل  همه  نیا  اب  مبل  هدولآ  دراد ، هانگ  ِقوش  لد 

***
ینادیم يرورپهدنب  هک  مداش ، یناوخیم  دوخ  شیپ  هب  ارم  هکنآ  يا 
یناریم ارم  وت  میآ  وت  يوس  رگ  لدب  دوب ، اطخ  مهانگ ، قرغ  نوچ 

***
منک يوس  نزرب و  مادک  هب  ار  ور  منک  يور  هک  يوس  هب  رگا  مینار 

منک يوک  ره  هراوآ  هک  دنْسپَم ، ار  نآ  دریگن ، مارآ  لد  وت  اب  زج 
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: تشگرب تاغوس  مه  نیا  و  *** 
مدشن مدمه  رای  هب  مرح ، هب  مَرحَم  مدشن  مدآ  زونه  مدش و  یجاح 

مدشن مرحَم  غیرد  مدش و  مرُحم  تسا  ندش  مرُحم  قشع  هار  لوا  نوچ 
مق یحطبا - هَّللاحور 

یلین قیقع 

! نیمز لد  رد  غاد  نامسآ  نیشتآ ! ياهسای  نیمزرس 
نینچمه هتشرف  زا  یناشکهک  دننکیم  لوزن  اهربا  وت  رد 

؟ نیگن وک  هدروخمخز ! باکر  يا  ار ؟ وت  دنک  وجتسج  ردقچ  لد 
نینمؤم ریما  تناما  نآ  تاهتسکش ؟ ِیلین  ِقیقع  وک 

نیا زا  شیب  هژاو  ناوت  رد  تسین  متسیرگ  وت  يارب  لزغ  دص 
! نیشتآ ياهسای  نیمزرس  وت ؟ كاخ  زا  دمدیم  راهب  یک 

یبارتوبا نیسحدمحم  دیس 
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زیر مزمز  يابیز 

ادیپ ناشن  مانیب و  رارسا  ادیپان ، قشع ، زا  ریغ  زیچ  ره  ادیپ  نامسآ  نوتس  فقس و  ناویا ، هدراچ  ياروام  زا 
ادیپ ناهگان  تیاهمخز  دش  تناج ، رد  درک  مطالت  يدعر  ربصیب  یشراب  راظتنا  رد  ربا ، رد  ار  شیوخ  يدوب  هدیچیپ 

ادیپ ناوختسا  زغم  شتآ ز  درک ، نایغط  زاب  ییادج  غاد  دش  نشور  وت  درس  رتسکاخ  يدیخرچ ، هک  یتقو  ادخ  رود 
ادیپ نامگ  يوب  وت  مشچ  زا  قشاع ! دوب  هاتوک  یلو  تتسد  هبعک  هشوگ  زا  رون  ماج  اب  قوشعم  زا  راشرس  یسک  دمآ 

ادیپ ناشمشچ  رد  نیقی  رطع  یفخم ، اهمشچ  زا  ناشقوشعم  قَح  قَح  قَح  مرگ  نکیلو  ناتسم  قهقهقه ، لوغشم  ياهشوگ  وت 
ادیپ ناشفشتآ  طقف  اهنت  زیرمزمز ، يابیز  بش  نآ  زا  تسه  بش  نآ  ياج  متارطاخ  رد  بش ، نآ  دش  هچ  منادیمن  بش  نآ 

یبارتوبا نیسحدمحم  دیس 

گنس هنییآ و 

رد راوید و  رپس  دشیم  ار  هنییآ  هنیس  رد  راوید و  رب  هنتف  گنس  ناراب  رد  شاک 
رد راوید و  ربخ  دراد  هتخوس  نایشآ  تفرگ ز  شتآ  امه  لاب  ياهلعش ، دوب و  مخز 

رد راوید و  رپ  لاب ، نینوخ  غرمیس  زا  تخیر  تفرگ  رب  رد  ار  فاق »  » نافوت دوب و  يدابدرِگ 
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52 ص :
رد راوید و  رگهحون  یمخز ، ورس  رپرپ ، غاب  دش  دیچیپ و  الب  رد  ربمیپ ، یحو  هناخ 
رد راوید و  رگم  روای ، ار  هدنشوج  رثوک  دوبن  سک  نادازهنیک ، ریوک  ياهسفن  رد 
رد راوید و  رگا  او  بل  دنک  تّما ، رب  ياو  بش !؟ هب  یناهنپ  نیفدت  ربمغیپ و  رتخد 

رد راوید و  روهلعش ، دوب و  مارآ  راقفلاوذ  تشذگ  ردیح  رب  هک  يربص  زا  نم  مراد  یتریح 
رد راوید و  رب  هاگ  یهاگهاچ ، رد  اههلان  ناج  هب  شتآ  مشچ ، هب  يراخ  ولگ ، رد  یناوختسا 

رد راوید و  رحس ، ات  بش  یلع  زوس  دهاش  راکشآ  یقافن  زا  ردیح  ناهنپ  هیرگ 
رد راوید و  ررش  ار  اجنیا  همیخ ، اجنآ  تخوس  تسین  شیب  نایغط  طخ  کی  البرک »  » ات كدف »  » زا

نارهت یلیفارسا - نیسح 

یمیهاربا جح 

دیربب ار  ادخ  دیراذگ و  دیراد  هچنآ  دیربب  اهلد  هک  تساجنآ  رد  هبعک  هناخ 
دیربب ابیز  هک  دیئامن ، هنیئآ  وچ  لد  تسا  نکشتب  نیا  هک  دیراذگ ، كاخ  نیا  ربرس 

دیربب ایرد  هب  لیس  یپ  ار ز  اههرطق  اههلفاق  نیا  رد  دیدرگب  عمج  کت ، هب  کت 
دیربب امغی  هب  دیّربن و  موق  نیا  نان  دیهدب  ناریسا  نامیتی و  نیکسم و  قح 

دیربب ارحص  هب  رهش  نیا  زا  كاپ  تنیط  دیزادنا  رود  همه  ّتینَم ، ربک و  توخن و 
دیربب ادیوس  هب  رس  لزا  زور  نوچ  كاپ  زآ  هنیک و  ره  دیئامن ز  كاپ  دوخ  لد 

***
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دیربب الاب  هرجنح  نیا  زا  کیبل  روش  دیبلط  ار  ادخ  دیدیسر  تاقیم  هب  نوچ 

دیربب یبقع  هب  هشوت  هر  هک  تساجنیا  ردنآ  ناهج  قلخ  همه  ندیرب ز  تاقیم  تسیچ 
دیربب ایند  هلوح ز  رس  ود  مارحا  رهب  دیدرگ  مرُحم  هک  دیناوخب ، لیلهت  رکذ 

دیربب انیسهرخصنآرب  قشع  زاتوسِک  هماج )  ) تسا یکاخ  نت  نیا  هک  دییادزب ، نت  زا  هماج 
دیربب یقتا  شفک ز  تفرعم و  زا  هماج  دینام  ملسم  هک  دییامنب  اجنآ  تین 

دیربب یصقالادجسم  زا  یگناریو  هآ  دیور  هکم  يوس  هب  نیطسلف  كاخ  زا  هک  رگ 
دیربب یفصم  نما و  مرح  رب  یپ  هک  رگ  دیرگن  ناریو  همه  اراد ، ردنکسا و  خاک 

دیربب یمعا  وچ  هدید  وا  رد  رب  دنکن  دینک  زاب  لد  هدید  قح ، هبعک  رد  رب 
دیربب الیل  یلیل  رب  قشع ، نامه  زا  تفریم  یلیل  یپ  نامارخ  هک  نونجم  وچ  مه 

دیربب اجنآ  هب  كاخ  نیزک  هدولآ  نت  دیئوش  مزمزب  هبعک  مرح  فاوط  رد 
دیربب انعَطا  انعمس و  يدوس ز  هک  ات  دیئوگ  تداهش  تاقیم  هب  کیبل  گناب 

دیربب اغیرد  هب  اغیرد  رمع  کی  هک  ین  ار  هنیآ  ینک  كاپ  ات  هک  تساجنآ  هبعک 
دیربب اتکی  قلاخ  رد  هب  ناملسم  سپ  دورن  ناملسم  ریغ  زج  هک  تساجنآ  هبعک 

دیربب ایوگ  قطنم  نید  كرشم  رب  ای  مصخ  رب  رد  يور  ریش  نوچ  هک  تساجنآ  هبعک 
دیربب اوادم  رهب  دوب  هدرم  رگا  لد  دیور  رادلد  رب  لدیب  هک  تساجنآ  هبعک 

دیربب يواسم  مشچ )  ) هدید وا  هگرد  رب  هک  رگ  دینیب  ربارب  قلخ  وا  هبعک  رد  رب 
***

دیربب ادیش  لد  رجاه  وچ  هورم  زا  هک  ات  ندید  ارادخ  هک  دیاشن  هدرکان  یعس 
دیربب یفصم  یعس  نیا  زا  هتکن  دص  هب  یپ  دیرگن  وکین  نز  ِماقم  نأش و  تزع و 

دیربب اوح  رتخد  رب  هب  یمالس  سپ  تسا  میهاربا  نز  زا  تمظع ، ماقم و  نیا 
***

دیربب اناوت  یح  رد  كاخ  رب  هدجس  ماقم  نکر و  رهب  دیتشذگ ، هکنوچ  رجح  زا 
دیربب ّالا  يوس  یپ  ناتب  ِیْفَن  نیمه  زا  دینیب  نودرگ  هب  راوخ  ار  همه  يّزع  تال و 

دیربب اضاقت  هب  لد  مرک  بابرا  دزن  ياجب  دیرایب  هکنآ  رگ  هدْرفُم  هرمع 
( دیربب اضاقت  رهب  ادخ  هاگرد  هب  لد  )
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دیربب ارغ  لد  اجنآ  هک ز  هتشگ  مِزتُلم  میطح  نکر و  رب  دیدرب  وچ  هدولآ  لد 

دیربب الوت  هب  هر  هفرع  ياعد  اب  تافرع  تشد  هب  دیدومن  هک  نوچ  یفقوم 
دیربب اناد  رداق  رس  هب  نینوخ  لد  قشع  هگنابرق  هب  دیتشک  وچ  سفن  ینم  رد 

دیربب اضما  طخ و  اب  ینِم  ار ز  ربخ  نیا  وگب  تسیچ  ینِم  هب  ناسنا  ینابرق  ّرِس 
دیربب اشامت  رهب  دوش  گنس  رگا  لد  تارمج  یمر  هب  دیتفرب  هکنوچ  ینِم  زا 
دیربب یلعا  تمحر  رب  ریصقت  رذع  رمع  همه  هدومن  ریصقت  هک  هدیشارت  رس 

***
دیربب يربک  رشحم  نآ  رد  مان  نیسح  زا  زور  کی  یتسشن  همحرلالبج  هوک  هب  رگ 

دیربب يواسم  لدع و  رشبم  زا  هیده  دینیب  ناسکی  همه  ملاع  دوسا  ضیبا و 
دیربب ایشا  همه  نیا  زا  تفرعم  رفس  نیز  تسا  هدرتسگ  اج  همه  تقیقح  نافرع و  حور 

دیربب اقنع  لزنمرس  هب  هار  رگم  ات  شیوخهنال  نیا  زا  وش  نوریب  هچب  رتوبک  نوچ 
دیربب امص  هرخص  نآ  رب  هدیروش  رس  لوزن  یحو و  للق  رب  نیشن  غرمیس  وچمه 

دیربب یلعم  هوک  نیا  زا  قشع  تذل  دیونش  ارح  يداو  رد  همه  أرقا  توص 
دیربب اج  ره  هب  دیدینش  هک  را  مایپ  نیا  دیونشب  نآرق  هتسدلگ  دیحوت ز  گناب 

***
دیربب اشنا  طخ و  اب  دوخ  هرمه  ياهیده  ام  روشک  ناز  هدش  نوگرگد  هک  یبالقنا  ز 

دیربب احیسم  وچ  مه  نالدهدرم  نآ  رهب  ریبک  ینیمخ  مالسا  ربهر  زا  يدای 
دیربب ادعا  رب  دیاشن  هتخپان  لقع  قشع  مرحَم  دش  رارسا ، مرحَم  دش  هک  ره 

دیربب امعم  هب  یپ  ات  هک  تسا  ناشن  کی  ماقم  نکر و  رَجَح و  افص و  یعس و  مرح و 
دیربب انیب  لد  جح  رد  هک  تسا  یئامنهر  تافرع  رْجِح و  مزمز  ینِم ، فیخ و  رعشم و 

دیربب یعسم  هب  قشع  رگم  طوش  نیا  زا  ات  دشاب  کسانم  هورم  افص  نیب  رد  یعس 
دیربب اراخ  رب  یگنس  لد  ات  دنکن  هایس  تسا و  گنس  همه  هبعک  دوسالارجح و 

دیربب انبا  همه  رب  مرح  جح ز  تمعن  تسرد  دیراذگ  هک  جح  زج  هب  تاغوس  تسیچ 
دیربب يوأم  هب  هناخ  نیا  زا  دیحوت  گناب  یحو  بتکم  زا  ربخیب  دش  هک  موق  نآ  رهب 

دیربب احطب  دّیس  ربب  یکاپ  حور  یحو  لزنمرس  دیتفرب ز  وچ  برثی  يوس 
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دیربب یلصم  هب  رذوبا  ناملس و  دهز و  قشع  رهظم  هگراب  رد  وچ  دیراذگاپ 

دیربب یسوم  یسیع و  زا  یتبحصمه  ضیف  دیورب  نامالغ  وچ  مه  شهگراب  رد  رب 
دیربب ازرهگ  كاخ  نآ  رد  هتسکشب  لد  عیقب  راوید  هب  دیزیرب  هبانوخ  کشا و 

دیربب ام  زا  دوخ و  زا  مالس  راب  هدراچ  دیرگن  اجنآ  رد  نما  مرح  نکر  راچ 
دیربب ارهز  هتشگمگ  تبرت  زا  ربخ  کشا  هبانوخ و  دیداشگ ز  وچ  لد  هدقع 

دیربب ازجم  کشا  نیمه  یغارچلچ ز  اجنآ  تسا  هزمح  هک  دییرگب  راز  دحا  رد 
دیربب ارمح  هلال  نآ  رب  قشع  منبش  کشا  هژاولگ  دینیشن و ز  راوید  تشپ 

دیربب یلوم  دجسم  نآ  رد  كاخ  رب  هدجس  دیور  حتف  یپ  قدنخ ز  ندید  سپ  زا 
دیربب اهاعد  تقو  مرح  هب  ام  زا  یمان  يزور  عتمت  جح  ام  تمسق  دوش  ات 

ناهفصا ینیما - رفعج 

رازلگ رد  راخ 

؟ هدمآ راخ  ادخ  رازلگ  هب  ای  هدمآ ؟ رای  رضحم  رد  منم  نیا 
تسین غاز  نیا  نکسم  قح  نشلگ  تسین  غاب  مهاگیاج  مشاب  هچره 

؟ اجک هبعک  هناخ  اجک و  نم  الط  دش  دناوت  يریسکا  هب  سم 
؟ ننملاوذ فطل  هب  قیال  دوب  یک  نم  بلق  بلق  گنز  رپ  سم  نیا 

متسین ناسحا  فطل و  نیا  قیال  متسیک ؟ نم  رگم  نم ؟ رب  وا  فطل 
مرطاخ دشابن  دوخ  زا  هنگ  زج  مرضاح  یهابتشا  اجنیا  دیاش 

؟ هگراب رد  متفای  هر  ناسچ  نم  هنگ  زا  يرابهلوک  دوجو  اب 
باوخ هب  منیبیم  باوخ  کنیا  دیاش  بانجیلاع  نیدب  قیال  متسین 

مروای هدوب  هراومه  وت  فطل  مرواب  دوبن  هچ  رگ  اهلاراب 
میظع نم  مرج  راب  دشاب  هچرگ  میرک  يروفغ و  رافغ و  هک  يا 

دوخ ماعنا  لماش  وت  ياهدرک  دوخ  ماع  فطل  هب  ار  یئایلوا 
نادمه یئایلوا - یفطصم  رتکد 
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همشچ نیرتکیبل 

رجاه وناب  هلِگ  نودب  تفریم  رجاه  وناب  هکی  ارحص  تعسو  رد 
رجاه وناب  هلهله  یه  دز و  لِک  یِه  مهبم  ییاههرخص  نایم  قشع  اب 

رجاه وناب  هلصوحرپ ، هنشت  نیا  داد  نت  تبحم  نامرف  هب  مارآ 
رجاه وناب  هلحرم  نیا  زا  دش  نافوط  تخیمآ  مه  اب  كاخ  تشهب و  هظحل  کی 

رجاه وناب  هلزلز  نیا  درذگب  ات  تخادنایم  اهگنسهراپ  هب  گنچ  یه 
رجاه وناب  هلصو  تفرگ  ریدقت  دناوخ  مه  ار  شلزغ  اهنت  دش و  رعاش 

رجاه وناب  هلصاف  نیرترود  ات  درب  ار  شناتساد  میسن  هارمه 
رجاه وناب  هلسلس  رد  ربنامرف و  رمع  کی  دشاب  هراس  ِزینک  تساوخیم 

رجاه وناب  هلصیف  دهد  هنوگنیا  لیعامسا  بل  ياهكرت  هب  دیاش 
رجاه وناب  هلب  دیوگب  تساوخ  ات  دیشوج  شرانک  همشچ  نیرتکیبل 

رجاه وناب  هلفاق  ره  هبعک  دش  میهاربا  ناشهاگهدعو  هب  تشگرب 
روباشین يرقاب - ارهز 

رئاز لاح  سح و 

!؟ تفگ رئاز  لالز  کشا  زا  دیاب  هنوگچ  تفگ !؟ رئاز  لاح  سح و  زا  دوشیم  هنوگچ 
!؟ تفگ رئاز  لاب  ساسحا و  َِرپ  زا  يدورس  ییوتسرپ  ره  هب  رخآ  دوشیم  هنوگچ 

تفگ رئاز  لاصو  زا  قشع  هبعک  ِرانک  تفر  دیاب  دورس ، يرود  مغ  زا  دیابن 
تفگ رئاز  لاحترا  زا  دوشیمن  وگب  تایح  بآ  تسه  هک  مزمز  همشچ  بارش 

تفگ رئاز  لامک  زا  ملد  فاوط ، زا  سپ  لامک  ياهتنا  تسا  فاق  هّلق  هچرگا 
تفگ رئاز  لاح  سح و  زا  دوشیم  هنوگچ  رخآ  وگب  لزغ  يا  یلو  تسکش  ملق 

نایمار ناتسلگ ، ناتسا  لحاس -)  ) ياب مساق 
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نافرع لصف 

مدرگبش هشیمه  هراتس ، لثم  هک  ینم  مدرگرب ؟ هنوگچ  معادو ، لصف  هدیسر 
مدرسلد شیوخ ، ناتسلگ  هب  رفس  زا  هک  انم  حور  هب  مسق  مزمز ، همشچ  هب  مسق 
مدرد زا  رپ  ِلد  اب  منک  هچ  نم  يادخ  عیقب  درس  توکس  زا  منکب  لد  هنوگچ 

مدرک رس  هراتس  اب  وت  هبعک  رانک  دوب  نافرع  لصف  هک  ار  اههیناث  راهب 
مدرگرب هنوگچ  معادو  لصف  هدیسر  سوسفا  یلو  لزغ ، اب  تمنکیم  فاوط 

نایمار ناتسلگ ، ناتسا  لحاس -)  ) ياب مساق 

ادلی بش  هراتس 

دزرلیم راهب  میسن  هب  ياهچنغ  وچ  دزرلیم  رایتخایب  هچ  هرابود  ملد 
دزرلیم راب  گرب و  ملد  نازخ  رب  هک  راهب  هرابود  يرد  میورب  هدوشگ  رگم 
دزرلیم راشبآ  نم  هدید  شیپ  هب  دصقریم  قوش  کشا  نم  هنوگ  يور  هب 

دزرلیم راودیما  نم  لد  يداش  هب  قوش  هراتس  نم  يادلی  بش  نماد  هب 
دزرلیم راید  نآ  يوس  هب  نم  هاگن  مادم  هورم  انم و  فیخ و  رعشم و  دایب 

دزرلیم رات  دوپ و  ارم  دوجو  همه  ادخ  لوسر  ینارون  دقرم  دایب 
دزرلیم راظتنا  لد  راظتنا  رد  تافرع  يداو  دوبعم و  هناخ  دایب 

دزرلیم رادغاد  لد  هلعش ، نایم  عیقب  روبق  یناریو  تبرغ و  دایب 
دزرلیم رازم  نآ  کشا  هلجد  يور  هب  تساجک  هتسکش  لد  يارهز  تبرت  سرپم 

دزرلیم راوهلعش  ام  لد  وا  دایب  ارچ  هن  رگا  شاهنیس  زا  دور  نوخ  زونه 
دزرلیم راگدرک  مرح  هدژم  هب  یلو  بارطضا  هودنا و  همه  نیا  هب  ملد 
دزرلیم رامشیب  هنگ  زا  لد  یلو  ماهدش  نامهیم  تسود  مرک  هرفس  هب 

دزرلیم راگدرک  تبهوم  رکش  هب  اعد  ياهتسد  دنوادخ  هاگشیپ  هب 
دزرلیم رایتخایب  هچ  هرابود  ملد  تسا  کیدزن  هرابود  یتارب  رای  لاصو 

مق یتارب - اضردمحم 

نافرع www.Ghaemiyeh.comلصف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 221زکرم  هحفص 70 

http://www.ghaemiyeh.com


58 ص :

فاوط

جح قوش  روش و  نآ  هب  دنسریمن  زگره  جک  ياپ  دنداهن  كاخ  يور  هک  نانآ 
تسا هدوتس  مه  ادخ  لوسر  ار  هام »  » نیا تسا  هدوشگ  ایند  هب  مشچ  هام »  » هبعک رد 

رب رود و  ياهلبه  ناج  هب  ون  دتفا ز  ربت  اب  هک  یمیهاربا  تساجک  کنیا 
باتفآ همه  دروایب  تقاط  ار  بآ  زاب  دنک  یعس  تساجک  رجاه 

اعد هراومه  تباجا  بجوم  دوخ  افص  تلاح  نآ  هورم و  نایم  یعس 
؟ اجک هدش ! نایغط  يراج  ياهدور  يا  اجک ؟ هدش ! ناملسم  قلخ  باتش ، نیا  اب 

تساجک ناتلیعامسا  اههتفر  هبعک  يا  تسام  يور  شیپ  يرتگرزب  ینابرق 
دیاهتسبن لد  یلو  دیاهتسب  مارحا  دیاهتسشن  قح  مرح  لباقم  هک  يا 

دینکیم هچ  میالم  ياهمیسن  نیا  اب  دینکیم  هچ  موادم  روضح  نیا  قشع ، اب 
دوشیمن نامیشپ  تسه و  هشیمه  کشیب  دوشیمن  نازیرگ  گنس  رگد ز  ناطیش 

ناتمارح نتسسُگ  هک  دش  هچ  ناتدنویپ  ناتمارح  نتسشن  دینک  ياهشیدنا 
لوسر درورپیمن  هرابود  ارح  راغ  لومشناهج  نید  یلاع و  مالک  نیا  اب 

تسوا تسه  هچ  ره  ناهج  راکشآ  ناهنپ و  تسود  رود  میخرچب  راب  تفه  هک  دیاب 
نارلهد يرباج - ردان 

رای ناشن 

تسا بیجع  نم  رب  هک  یلاح  سح و  تسا  بیبح  رون  روش  ملد  رد 
ییامندوخ دنکیم  ملد  رد  ییاهتنایب  زاورپ  قوش 

مرادن لزنم  هب  ندنام  بات  مرادن  لد  دوشیم  یتدم 
تسه نان  فرح  هنتف و  تصرف  تسه  نامسآ  موریم  اجک  ره 

دنتشگ بادنام  هنیس  رد  هدنام  دنتشگ  باوخ  نم  ياهوزرآ 
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تسین سفن  کی  زج  هب  شدادتما  تسیچ  سفق  دنب  هتخت  نیا  بر  ای 

متسه وت  يوک  دنموزرآ  متسب  وت  يوم  هب  ار  سفن  نیا 
مشیوخ تاقالم  رادهدرپ  مشیرپ  تلاصو  رد  رگا  نم 

نکاهر ار  اههدرپ  مفک  زا  نکادص  ار  نم  هدرپ  نیا  تشپ 
مسامتلا بت  رد  بش  زور و  مسانشیم  منص  يا  ارت  نم 

يراد هناوید  لیخ  نم  وچمه  يراد  هناخ  ناقشاع  لد  رد 
اهنامز رابغ  رد  مدش  مگ  اهناشنیب  همه  لیلد  يا 

تسا هدروخ  گنس  رب  هنییآ  يور  تسا  هدرب  گنز  ار  هنییآ  گنر 
یساوحیب هطرو  رد  هدنام  یصالخ  دوخ )  ) نیا زا  مرادن  نم 

هتفگن ياهفرح  همه  نیا  هتفهن  يوزرآ  همه  نیا 
تسا باهتلا  هراچ  رفس ، کی  تسا  باوخ  لفط  ردام  نم  مشچ 
تسین نم  مهس  رتشیب  سفق  کی  تسیهایس  اجنیا  منیبیم  هچ  ره 

مرادن ندیسر  وت  ات  قمع  مرادن  ندیرپ  لاب  هک  نم 
ارحص هب  لقاع  نونجم  لثم  ارحص  هب  لد  منزیم  یبش  کی 

مریگب یناشن  ار  تاهناخ  مریگب  یناج  وت  يوب  هب  ات 
يدیشک جح  هلعش  ملد  رد  يدیشک  جک  تیوربا  طخ  وت 

میوضو بآ  منامشچ  کشا  میوج  هبعک  مدش  مگ  اجک  ره 
تسا هتسب  وت  يوم  هب  هبعک  گنس  تسا  هتسخ  ياهلد  لامآ  هبعک 

وت شتآ  هلعش  زا  نشور  وت  شوهم  بل  لاخ  هبعک 
نم لد  روعش  هبعک  فوط  نم  لد  روبص  گنس  هبعک 

یلامک ریس  طخ  لوا  یلالز  مامت  ینعی  هبعک 
مروضح جح  دنموزرآ  مرود  وت  زا  مدوخ  ردق  هب  نم 

مزاسهراچ نیا ، هب  ار  تیرود  مزامن  رد  بش  زور و  ببس  نیز 
تسا زامن  يوربور  تاهناخ  تسا  زارد  رود و  وت  هار  هچرگ 

یمرجاج لیعامسا 
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هنیدم

هنیدم رس  رد  یشتآ  روش و  هب  هنیدم  رخآ  مدمآ  هنیدم 
هنیدم رتمشچ  هب  رکذ و  بل  هب  راز  لد  اب  مدیشک  رپ  تیوس  هب 

هنیدم رثوک  یقاس  توص  هب  ییاههمغن  مشوگ  هب  دیآ  زونه 
؟ هنیدم ردفص  ردیح  اب  ای  و  ربمیپ ؟ اب  يدرک  هچ  نم  رب  وگب 

هنیدم رکیپ  نوخ  نادرم  نآ  مه  ار  اههوزغ  ناکم  هد  مناشن 
؟ هنیدم رذوب  هزمح و  لالب و  باحصا ؟ نارای و  نآ  دنتفر  اجک 
؟ هنیدم ربکا  مساق و  يور  ترون ز  رپ ز  ياههچوک  نآ  دش  هچ 

هنیدم ربمغیپ  تخد  لاح  زوسناج ز  ياهتیاکح  نم  اب  وگب 
هنیدم رسکی  دفکشب  هچنغ  وچ  میولگ  رد  هتفرگ  ضغب  رگم 

هنیدم ربنع  زا  رتشوخ  دشاب  هک  كاخ  نیا  رب  هسوب  هنب  يّدج  ایب 
نارهت يّدج - داوجدّمحم 

ياهرواحم يونثم 

میراد لد  هب  وزرآ  هی  یگدنز ، وت  ام  همه  میرکاتسا  رضحم  هب  مراد  ولوچوک  ضرع  هی 
مراذب اپ  نوتهنوخ  هب  هشیمن  تداعس  یلو  مراد  هصغ  هملاع  هی  مایب ، تترایز  ماوخیم 

ام هنوخ  ياییم  باوخ  وت  مراد ، هنهک  هنوخ  هی  امش  هنوخ  ات  مایب  مرادن  تقایل  هک  نم 
اجک مرب  نیگب ، امش  وزرآ  ایند  هی  نم و  امش  ندید  هب  داییم  هراد  وزرآ  هی  یک  یه 
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ایریب كاپ و  یبلق  هن  یلوپ  هن  مرادن  هک  نم  ادخ  هنوخ  هب  هریم  هراد  یتورث  یسک  ره 

مسوبب نیمز و  كاخ  مشکب ، هآ  لد  هت  زا  مسوپب  هنوخ  وت  دیاب  هشیم ، یچ  سپ  نم  فیلکت 
ِّتبحم زا  هیلاخ  ملد  کیرات  هنوخ  ِترفن  هانگ و  زا  رپ  منم  بلق  هک  تسرد 

مشچب وقشع  هزم  منیبب ، ور  یگدنز  ات  مشب  مدآ  هشیمه  ات  دبا ، ات  زورما  زا  ماوخیم 
نوذا هظحل  هشیمه  نومنوخ  وت  هشیم  اغوغ  نویزیولت  زا  داییم  هک  ادخ  هنوخ  ریوصت 

هریمیم نوا  ازور ، نیمه  منودیم ، تسین  شدوخ  تسد  هریگیم  هنوهب  دوخیب  نم  هدرمباص  لد  نیا 
هرادن یهآ  هی  زج  هب  ازور ، نیا  مهایس  بلق  هرابیم  ترسح  نوراب  ماشچ  نیگمغ  همشچ 
هنکشب هک  دیاب  تلد  هشابن ، تبیج  وت  هگا  هنزیم  هک  هلوپ  نیا  ازور ، نیا  هخآ  ینودیم ؟

تقیفر هک  ِنِکْسا  ازور ، نیا  هک  ینودیم  بوخ  تبیج  وت  لوپ  یتقو  ات  یمرتحم ، يرب  اج  ره 
يریمن ییاذغیب  زا  ینکیم ، نوج  بش  ات  حبص  زا  يریمن  هشابن  لوپ  ات  يراییم ، ترایز  مسا 

مروخیم امرس  ِیلیس  هشیم ، هک  نوتسمز  لصف  مروخیم  اپیت  همه  زا  مرادن ، یلوپ  هک  اجنیا 
ماوخیمن يزیچ  هک  مگب  مریگب ، وماهوزرآ  مایب  هکم  هشیم  روطچ  یلوپیب ، اب  وگب  تدوخ 
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منک اعد  تافرع  وت  امدآ ، لاثم  منم  مرب  ادخ  هنوخ  هب  مرادن  لد  یگیم  ینعی 

مسیونب ییافویب  زا  مغ ، تبرغ و  همه  نوا  زا  مسوبب  ور  یبیب  تسد  منزب  رس  عیقب  هب  ای 
هربب شنوخ  هب  ونم  هنیا ، نم  يوزرآ  هی  هرذگیم  یچ  نم  لد  وت  هنودیم ، بوخ  شدوخ  ادخ 

امدآ نوبز  مخز  هشب  کبس  مک  هی  دیاش  ادخ  هنوخ  نویم  منک ، لد  درد و  هک  ماوخیم 
هنک لوپ  هکس  ونم  یگدنز ، اجنیا  هکنیا  هن  هنک  لوبق  ومفرح  ات  ادخ ، شیپ  مرب  هبعک 

مشیتآ نویم  بوچ  مونشب و  نوبز  مخز  مشکب  یک  ره  تنم  نون ، همقل  ات  ود  يارب 
هرتهب هریمب  هگا  بورکیم ، هنومب  هدنز  هرتغاد  هساک  شآ  نیا  نگیم ، نم  هب  ایفارطا 

ساجک امدآ  فاصنا  وگب ، تدوخ  امش  یلو  سامدآ  يارب  یتخس  یگدنز  وت  هک  هتسرد 
هربب شنویشآ  هب  هدش  راب  هی  هگا  یتح  هربب  شنوخ  هب  ونم  ماوخیم  ونیا  ادخ  زا  نم 
منک هیکت  نومسآ  هب  مزیرب  رود  وماههدقع  منک  هیرگ  منزب  راز  تافرع ، نویم  مرب 

منکب كاپ  لد  تسد  اب  منیبیم ، یهایس  یچ  ره  منکب  كاپ  مریگب ، درگ  منکب ، ینوِکتهنوخ  ملد  کیرات  هنوخ 
هشابن شوماخ  یبش  چیه  وزرآ  غابهچوک  وت  هشاب  ادخ  زا  شرون  هک  مرخب  يرازه  پمال 
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یسکیب یلیخ  وت  هگن  هشب  در  اجنوا  یک  ره  هک  یسگرن  يوب  رطع و  اب  مراکب  لگ  کی  هچغاب  وت 

مریمب تشیپ  مایب و  ایریب ، كاپ و  یبلق  اب  مریگب  تجاح  مایب و  مراد ، وزرآ  هی  اهنت 
یکرهش روپرفعج  همطاف 

راهب غاب  لبلب  لالب ،

موشیم هریخ 
« نیش  » و نیس »  » نایم

« هایس  » مامت و 
. دوشیم دیپس »  » نم رد 

؛ دنلبالاب يا 
تیاههژاو

دنامیم هام  نهاریپ  هب 
میاشگیم ار  هام  ياههمگد 

اههژاو
دنوشیم رتوبک  یکی  یکی 

. اههنیآ تمس 
؛ الابدنلب يا 
وت ياهزاوآ 

. تساههنیآ راگدای  نیرتهب 
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كربتم ياههژاو  هب  مدنبیم  لیخد 

- وت ِبل  زا  هک 
دوشیم باترپ 

دنلب ياههرانم  يوسنآ  ات 
 ... ةالصلا تماق  دق  يادنلب  هب  - 

میآیم افص  زا 
هورم زا  یجوم  اب 

اه هیناث  دنوشیم  ابیز  هچ 
يرآ

يراهب غاب  لبلب  نامه  وت 
اههناورپ هک 

دنرابیم وت  زا 
مبلطیم ارت 

رعش حبص  هماگنه  رد 
مزمز و هاگ  هب 

لالز
لزغ و هاگ  هب 

ینابرق
! دنلبالاب يا 

- نم رعش  دیشروخ 
دنکیم عولط  وت  دنلب  مان  زا 

مدوبن رعاش  هک  نم 
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ار رعش 

متخومآ وت  ياهمشچ  زا 
! نک رواب 

- اههمزمز زا  یسیدنت  اجنیا ،
دزیریم نم  رد 

دوشیم زاورپ  لکش  و 
« نیس  » و نیش »  » نایم زاوآ 

« لال  » قمع ات 
. دوش انعم 

سّدقم دهشم  داژنرفعج - دمحا  دیس 

یلاعتقح ناغمرا 

دوب ادرف  تمحر  ياهرعش  زا  نخس  جح  دَُوب  ایند  نیا  رد  دزیا  تردق  دامن  جح 
نید يایرد  هولج  یلاعتقح  ناغمرا  نید  ياتمهیب  تایآ  ادخ ، رون  نامه  جح 

ریپ درم  كاپ  بلق  نآ  ناوج  دش  شیاین  اب  ریبک  ناهانگ  زا  یهاوخرذع  نامز  جح 
درک هدجس  تفگ و  رکذ  دیاب  هبعک  يوس  هب  ور  درد  جنر و  زا  مغ و  زا  مدرم  شخبییاهر  جح 

تایح نایاپ  هب  ات  شیاین  زاغآرس  زا  تاجن  ات  نافرع  رون  زا  ینشور  غارچ  جح 
دَُوب مغ  کین و  صیخشت  یگدنز  مسر  هار و  دَُوب  متاخ  ربمغیپ  ّتنس  مالک و  جح 

ناهفصا يرفعج - دیعس 

فاوط

دنزیم فرح  نم ، ندیچ  ياهلصف  زا  دنزیم  فرح  نم ، ندیسر  زا  رعش ، نیا 
دنزیم فرح  نم ، ندیپت  نیرخآ  رد  قایتشا  ياهسفن  فاوط  زا  رعش ، نیا 
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دنزیم فرح  نم ، ندیکچ  زا  رعش ، نیا  مَوَدیم  قشع  ات  هبترم  تفه  هک  یتقو 

دنزیم فرح  نم ، ندید  ياهتسد  زا  اهمشچ  راثیا  كرحت  زا  رعش  نیا 
دنزیم فرح  نم  ندیسر  زا  رعش  نیا  مأوت  هظحل  نیرتدیپس  مرُحم  نم ،

ناشاک نایرادولج - اراس 

«1  » تاقیم رد  یسخ 

تاقیم (1) رد  یسخ 
تاقیم رد  یسردایرف  وت  فُطل  زج  تسین  تاقیم  رد  یسک  میرادن ، تسود  يا  وت  زُج 

تاقیم رد  یسفن  یئولگ ، میدرک  هزات  تسود  يا  نامرد ، وت  ریغ  دوبن  ار  ام  درد 
تاقیم رد  یسوهلاوب  مرک  يداد ز  هار  مشوپیم  نت  هب  مارحا  هک  تسین  مرواب 

تاقیم رد  یسگم  رای  وت  فطل  دوش  رگ  قوش  رس  زا  دوش  زاورپ  همه  اقنع ، وچمه 
تاقیم رد  یسب  میرابب ، هدید  زا  کشا  رمع  همه  هانگ  ار ز  ام  لد  دیوشب  ات 

تاقیم رد  یسفق  زا  هدشدازآ  ِحور  لاصو  دیما  دراد و  رس  هب  زاورپ  قوش 
« تاقیم رد  یسخ   » لثم يرسهریخ  زا  مدوب  ادخ  قلخ  سفن  روضح  يایرد  هب  نم 

تاقیم رد  یسرج  ياون  شوگ ، دونشن  قشع  هبعک  يوس  دنتفر  همه  اهناوراک 
تاقیم رد  یسک  میدیدن  تسود  يا  وت  زج  روط  يداو  نآ  رد  دوب ، یشوخ  ماّیا  هچ  هو !

ناشاک ییارآناهج - داوج 

مارحا

میدیشوپ نت  هب  ار  قشع  نهاریپ  میدیشوپ  نفک  دوخ  تسد  هب  هفحُج  رد 
میدیشوپ نم  ام و  ز  دوخ ، لد  مشچ  بیبح  رادید  قشع  همه ز  گنر  کی 

« فاوط »
میاهدمآ وت  يوک  يوس  هب  هدنمرش  میاهدمآ  وت  يور  قشع  هب  هبعک  ات 

جح زا  دمحالآ  لالج  همانرفس  تاقیم : رد  یسخ  - 1
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67 ص :
میاهدمآ وت  يوس  هب  هنُگ  راب  اب  ام  هک  ياشخبب  ام  هانگ  وت  بر  ای 

« دوسالارجح »
تسین هک  روط  يداو  میرح  هشوگ  نیا  تسیک ؟ روش ز  همه  نیا  هک  وگب  هبعک  يا 

تسیچ رون ز  همه  نیا  هایس ، گنس  زا  دوخ  اب  متفگ  دوسالارجح و  مدید 
« هورم افص و  یعس  »

درک دیاب  وگتفگ  تسود  ترضح  اب  درک  دیاب  ور  هورم  هب  افص  یعس و  اب 
درک دیاب  وشتسش  هانگ  ار ز  لد  قشع  هنشت  يا  وت  یمزمز  بلاط  رگ 

« مارحلارعشم »
دوب هدمآ  مامت  تئیه  هب  باتهم  دوب  هدمآ  مارحلارعشم  هب  قشع  نوچ 

دوب هدمآ  مالس  نتفگ  هب  دیشروخ  لاصو  قوش  زا  هام ، وچ  بش  تملظ  رد 
ناشاک ییارآناهج - داوج 

ادخ تمس  هب  هار  نیرتزاب 

مایناتسمز هودنا  سپ  زا  مایناراب  لد  بشما  هدز  رپ 
نم ناج  رب  هدز  شتآ  وت  قشع  نم  نامهم  هدش  یبیرغ  قوش 

تسادخ تمس  هب  هار  نیرتزاب  تساهتنایب  هزات و  يرفس  جح 
تسا نت  باجح  یئاهر ز  لصف  تسا  نتسب  لد  نتسویپ و  هظحل 

تسا یگدنز  کی  تمسق  نیرتزبس  تسا  یگدادلد  ینعم  نیرتبان 
تسادخ اب  نونج  سنج  زا  یتعیب  تساهبلق  همه  یقالت  لصف 

ادخ ات  يرفس  هنیدم  رهش  ارجام  دصود  تسا و  هنیدم  رهش 
ندش رپرپ  هب  هدنام  مدق  ود  ات  ندش  رتوبک  موصعم  بش  ات 

ماهتسخ اج  همه  زا  رگد  وتیب  ماهتسب  لد  وت  هب  هنیدم  هآ 
قشع ناتسب  هچنغ  نیرتزبس  قشع  ناتسلزغ  ناوضر  هضور 

ماهدیصقرن وت  عامس  هب  زج  ماهدید  ار  وت  بارحم  ربنم و 
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68 ص :
مایناریو هیفاق  رد  هیفاق  مایناشیرپ  قرغ  مدمآ و 

مایناتسمز ریگولگ  ضغب  مه  زاب  ملد  جنک  هدز  همیخ 
مایناراب تبرغ  نیا  نم  مهس  وت  مهس  اههرجنپ  نیرتزاب 

مایناماس رسیب و  نیا  نک  هراچ  مدش  ارحص  هتشگرس  يوهآ 
مدمآ عیفش  رهب  هنگ  قرغ  مدمآ  عیقب  یلاوح  هب  ات 

ناهج مامت  راگنا  دش  هلعش  نامسآ  رد  راگنا  دش  زاب 
***

درک دیما  هرسکی  ارم  سأی  درک  دیشروخ  یهار  ارم  هبعک 
تساهدای همه  يابیز  ینعم  تساهدایرف  همه  توکس  هبعک 

مدمآ بآ  یپ  زا  ریوک  لثم  مدمآ  بارس  هچره  زا  رتهنشت 
نیمز يارب  هدژم  نیرتكاپ  نیمز  ياقب  بآ  وت  مزمز 

مدز ایرد  هب  وت  فاوط  هب  لد  مدز  اج  اج ، همه  مرمع  هب  هچرگ 
ینکیم او  هدزبش  نیا  هدقع  ینکیم  افص  قرغ  ارم  یعس 

مدش ایرد  مدوب و  نیرتهنشت  مدش  ادیپ  مدوب و  ياهدشمگ 
نامب مزاین  زیربل  لد  اب  ناگتشگمگ  هر  لیلد  وت  يا 

نک زاغآ  رگد  یجح  هّصق  نک  زاب  یهر  وت  اّما  موریم 
نادمه هدازنیسح - لیعامسا 

فاوط

، نایم هب  بعکم  کی 
سأرمه ياههریاد  نآ  درگ 

نایمدآ فص  ز 
؟ دندرگیم ارچ  هناخ  نیا  رود 

www.Ghaemiyeh.comفاوط ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 221زکرم  هحفص 81 

http://www.ghaemiyeh.com


69 ص :
؟ تساجک هناخ  بحاص 

هتشگ رتنوزف  رادید  قوش 
، تسدش گنت  مسفن 

دنباتیب اههظحل 
تسادص بوشآ و  زا  رپ  منورد  و 

تسا دنت  میاهماگ 
. ماهدش دوخ  زا  دوخیب 

!؟ تسیک اجنیا  ماهچ ؟ نم 
؟ تسا نم  شوگ  رد  هک  تسا  ییادص  هچ 

؟ دناوخیم ارم  هک 
مدش هناوید  هآ 

!؟ تساجرب ملقع  هک  ای 
مریگیم ندب  قلعت ز  مارحا  تقو 

نم اهنت  منم و 
، رانک هب  اجنیا  نم  هارمه  هب  تسدوب  هچره 

، دناوخیم ارم  هکنآ  منم و 
کیدزن تیاهنیب 

. تساغوغ رپ  ملد  و 
تسیا هلچلچ  نامه  سح  نم  سح 

تسا رپ  زاورپ  هب  قوش  زا  سفق  ریسا  هک 
دنکشیم سفق  لفق  ناهگان 

اهر دازآ و  هچ  هداد ، کلف  ناماد  هب  لد 
میسن لاب  رد  لاب 

دصقریم نامداش 
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70 ص :
دنکشیم سفق  لفق  ناهگان 

تسا زاب  میاهمشچ 
تسا هتفر  نیئاپ  هب  مرش  زا  مرس 

تسا زاب  میاهمشچ 
دنکشیم نم  هنیس  رد  ضغب 

منامشچ زا  کشا 
دزیریم نیمز  هب 

دزرلیم نم  تسد 
. تسدش تسس  نم  ياپ 

بیرغ تسا  یتوکس  و 
. اههیناث نت  هب 

مرپسیم نیمز  يور  رب  يور 
تساپرب الاب  هک  هچره  زا  موشیم  ادج  و 

. تسا نایاپیب  هدجس  نیمز  مکاخ و  نم ز 
مدرگیم نیجع  كاخ  اب  زاب 

هارمه يدوجس  و 
. زاین ساسحا  زا  رپ 

دناسیخ میاهمشچ 
. تسدش سیخ  نیمز  و 

؛ بیجع تسا  یلاح  سح و 
! چیه رگید  نایم  هب  بعکم  کی 

تسین سک  اجنیا  نم  ریغ  ایئوگ 
؟! دناهدش مگ  نارگد  ای  مامگ  نم 
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71 ص :
. دنرفص میاهرکف 

تسا یهت  رکف  زا  مرس 
تسداتفا مرس  هب  يروش  زاب 

، زیخرب
، زیخرب

تسین نداتفا  تقو 
. ياهدمآ فاوط  هب 
، وشب جوم  ياهرطق 

. شورخب
كاخ لد  زا  ياهرذ 

. وشب جوا  رد  زیخ و 
. ماهدش مطالتم 

مبلق نابرض 
نانزکیبل همه 

زیربل مدوجو  و 
؛ نانچ قشع  بت  ز 

رسکی متشذگ  كالفا  هک ز 
. ماهدمآ كاخ  هب  رابرگد  و 

. رگد راب  ماهدش  دلوتم 
تسابیز دلوت  هک  يرآ  يرآ 
. تسا لد  جارعم  هبعک 

. تسام شخرچ  هطقن  دوبک ، خرچ  نیا  هقلح  رد  هبعک 
ناتسلگ ناتسا  ییاولح - هیضرم 
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72 ص :

زاورپ تحاس 

دوشیم ناراب  هنیئآ  نامحور  دوشیم  ناتسلگ  مه  ام  رب  ران 
میروآدای ار  هار  لیلد  نآ  میروآ  دای  ار  هَّللالیلخ  رگ 

؟ تساجک ناراکهنگ  سفن  خلسم  تسانشآ  یلقَن  لیعامسا  حبذ 
تسین دنویپ  کی  حرط  زج  یتیاغ  تسین  دنزرف  نتشک  لقن  لقن ،

ار سفن  ياوه  اجنیا  درک  حبذ  ار  سفن  ياپ  تفج  دیاب  تسب 
دینک ناج  رد  دَد  وید و  هچره  حبذ  دینک  ناّرب  ار  کیّبل  يوقاچ 

تسامش دنب  رد  زورما  دد  وید و  تسامش  دنویپ  زاغآ  کیرشال » »
تسامش درواهر  نامرد ، رفس ، نیز  تسامش  درد  تعسو  يراحص  نیا 

دیوش نایصع  هدنامهت  زا  یلاخ  دیوش  ناونع  ای  مان  ره  زا  يراع 
دینک یلاشوپ  دوبعم  ره  یفن  دینک  یلاخ  ار  شیوخ  حور  ماج 

دینک ناطیش  ره  سیدنت  رب  یمر  دینک  ناریو  رسهبرس  ار  ناتب  نیا 
تسا یکی  اهلد  تیاغ  اجنیا  رخآ  تسا  یکی  اجنیا  هایس  خرس و  ای  درز 

مینکرب ار  هقرفت  ياههشیر  مینکشب  ار  اهزرم  ات  یتصرف 
میوش قحلم  اههنیئآ  فص  رب  میوش  قح  نیتسآ  دحاو ز  تسد 

دهدیم ربمیپ  ریشمش  يوب  دهدیم  ردیح  يوب  اجنیا  كاخ 
اههنیئآ شیور  ِنامدای  اه  هنیس  يور  غاد  گنس  يوب 

دهدیم ناراب  يوب  ار  ناگنشت  دهدیم  ناملس  يوب  رذوب ، يوب 
نامسآ زا  یحو  ناشوج  همشچ  نارکیب  ات  نارکیب  نابایب  نیا 

ناور حور و  لقیص  ار  نافراع  ناقشاع  ناج  مسج و  رب  یشراب 
؟ یند يایند  وت  مشچ  رد  تسیچ  ینشور  رون و  هب  مرُحم  يا  کنیا 

تسا نمیرها  یلاشوپ  نمأم  تسا  نمیاان  وت  يایند  هناخ 
تساهتنایب وت  زاورپ  تحاس  تسازس  نمیا  يداو  ار  ناج  غرم 
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73 ص :
هاپس اب  ار  ههربا  دبوکب  ات  هاوخب  یلیبابا  ًاریط  ادخ  زا 

نزلاب اهنَم  ام و  زارف  رب  نز  لامعا  هلمج  رب  قح  گنر 
نک ریصقت  آرد ، اهيدیلپ  زا  نک  ریوصت  ياهنیئآ  لد  يور 

تسا حرطم  ایرد  شوغآ  ار ، هرطق  تسا  حرطم  اجنیا  شوپنت  نت و  هن 
تسا هناخ  نیا  رب  وت  نوچ  يدنمتسم  تسا  هناورپ  نوچ  درگادرگ  هکنآ 

تسین هریس  زا  ریغ  هب  اجنیا  ياهوسا  تسین  هریت  رابت و  اجنیا  يرترب 
نیسپاو راگزور  ناربخم  نیتسار  ناربمغیپ  هریس 

مینکایرد هیاسمه  ار  هرطق  مینکادیپ  نتشیوخ  رد  ار  شیوخ 
ناشاک يدابآناخ - میرم 

عیقب

تسا غاد  ياهلگ  زا  یغاب  نم  لد  تسا  غاب  جارات  شک  ترسح  ملد 
تسا غارچیب  ربق  راچ  ياج  هک  ار  ماهنیس  عیقب  نک  ناغارچ 

زنطن يدمحاناخ - ارهز 

وت دای 

تنامشچ يادف  نم  یگدنز  مامت  تنامشچ  ياههظحل  نیرتزبس  هب  مسق 
تنامشچ يازفناج  سفن  زا  تسا  رپ  قشع  هلیبق  هلبق  يا  وت  دای  حیرض 

تنامشچ يارس  نحص و  دبنگ  درگ  هب  دنیآیم  هتسدهتسد  مرح  نارتوبک 
تنامشچ يافص  لها  یکاخ  ناج  هب  دیشخب  وربآ  وت  لامک  لضف و  ماقم 

تنامشچ ياپ  هب  دزیر  وت  ياپ  كاخ  هب  یکشا  دنکیم  وت  زاین  هک  ره  تسا  شوخ 
تنامشچ يانشآدرد  ترضح  قح  هب  نادرگ  انشآ  وت  ار  ملد  شیوخ  فطل  هب 

نادمه یلیلخ - هبیط 
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74 ص :

مراد تسود  ار  غاب  نیا 

ار شا  یناراب  ياهبش  دنخبل ، دیشروخ و  نازور  ار  شایناشفالگ  یّتح  مراد ، تسود  ار  غاب  نیا 
ار شایناوخادخ  ِرطع  مسانشیم ، رحس  لثم  شیاهگرب  ِگرگر  اب  مقیفر ، یمیسن  لثم 

ار شاینافرع  زاوآ  دیناوخب ، میاه  مشچ  اب  دنراهب  ِرادثاریم  دنراد ، زار  اهتشد  نیا 
ار شایناشیپ  رهُم  نآ  رهِم ، اب  میسوبب  دیاب  تسا  نابرهم  نامسآ  اب  تشد ، نیا  هّطخ ، نیا  غاب ، نیا 

ار شایناتسمز  مخز  قشع ، اب  میراذگ  مهرم  تسیمیدق  مسبت  لثم  تسیمیمص ، لُگ  اب  هّطخ  نیا 
ار شاینافوط  ِمارآ  میاتسیم ، مناوخیم و  دنناج  رهم  اهمخز  نیا  مفوکشیم ، منامیم و 
ار شایناشیرپ  باوخ  منیبب ، ادابم  برای ! ناراب  داب و  هحیص  رد  تسدنلب ، لگنج  يوهوه 

ار شایناشفالگ  یتح  مراد ، تسود  ار  غاب  نیا  دادیب  بوشآ و  ِتسم  يا  داب ! يا  ییوگیم  هچ  نم  اب 
مق ینابایخ - لوسر 

وسراهچ هلبق 

وت ناذا  مه  زاب 
يرارقیب هتسدلگ  رب 
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75 ص :
تساپب نم  رد  یتوکلم  بجع  بشما 

درابیم میاهتسد  تونق  رب  کشا 
قشع يوسراهچ  هلبق  رب  نم  و 

وت لایخ  اب 
موریم هدجس  هب  هداتسیا 
مق ینابایخ - لوسر 

عیقب يارب 

تسا تشهب  اجنیا 
مدنگ كاخ و  يوب  و 

دیآیم رتوبک  و 
ار ادخ  نادناخ  نم  و 

منیبیم
کشا حیرض  رب  اهمشچ 

دنا هتخیوآ 
ار تسود  میمش  هنیس  و 

دزادنایم ماد  هب 
ار تیمولظم  كاخ  هاگن ، و 

دنامیم هریخ  اهگنس  رب  دواکیم و 
زبس دبنگ  وس ، نآ  رد 

دوشیم رارکت  مکشا  رد 
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76 ص :
تسود هار  رابغ  اب  ار  ما  یناشیپ 

منکیم ریهطت 
تسا تشهب  اجنیا  و 

دیآیم رتوبک  مدنگ و  كاخ و  يوب 
ماهدرک هناور  مسفن  اب  ار  مالس 

دوریم هراوس  مهاگن  رب  قشع  و 
منکیم كاچ  ار  هلان  نابیرگ  نم  و 

مکشا هنشت  نم 
منزیم دایرف  ار  مضغب 

دناهدرک هدجس  لد  رب  بدا  هب  یگنتلد  ياهتسد  و 
ماهشیدنا مدرگیم و  زاب 

هناناج یعامس  رد 
دنزیم خرچ  عیقب  درگ  رب 

نارهت نایباراد - الیهس 

یتیبود

مدرگرب وگب  كالفا  روحم  يا  مدرگرب  وگب  كاخ  هدعاق  يا 
مدرگرب وگب  كاپ  همطاف  يا  یلع  تسه  يا  قشع ، هچ  ره  ینعم  يا 

***
ارم زاب  ناوخب  هداتفا  تماق  يا  ارم  زاب  ناوخب  هداس  هرجنپ  يا 

ارم زاب  ناوخب  هداجس  رداچ و  يا  نیمز  يوزاب  لابهتسکش ، غرم  يا 
***
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77 ص :
ارهز ینامسآ  کلم  هیسنا  ارهز  یناهج ! ياهلزغ  تیب  هش 

ارهز ینامب  نیقی  دب  بوخ و  اب  رشح  لزنمرس  هب  ات  هک  ناسرب  یتسد 
روپگنلرد يریخ 

ینامسآ ِنیمز 

هتفگ هچ  ینادیم  وت  ناجردارب  هتفکش  نم  لایخ  رد  يدورس 
هنارکیب يریسم  زا  يدورس  هنارترپ  هناقشاع ، يدورس 

زییاپ ناراب  منمن  هیبش  زیگنالد  مارآ و  مرن و  يدورس 
ییاوه رد  يربا  ضغب  هیبش  ییاضف  رد  یفرب  ِصقر  هیبش 

یناهج نآ  ربا  زا  یناراب  هچ  ینامسآ  ِنیمز  رب  درابب 
نارای میهاربا و  دای  ماقم و  ناراب  لیعامسا و  رجح  بورغ و 
ار یگداس  ِهوکش  نک  اشامت  ار  یگدادلد  ایب  نک  اشامت 

دشاب هناخ  کی  زا  هچرگ  کی  ره  دشاب و  هناورپ  ای  عمش ، نارازه 
ار اههناخ  مامت  ینیب  یکی  ار  اههناورپ  همه  ینیب  یکی 

وس کی  هب  دشاب  اههدید  مامت  وا  زج  هب  یمان  یبل  رب  دشابن 
***

رجاه راک  مه  نم  رارکت  منک  رجاه  رادید  موریم  اجنآ  زا 
هورم هودنا  زا  هتشگ  رپ  ملد  هورم  هوک  ات  افص  زا  مدیود 

یبارس ار  لد  دشکیم  وس  ره  هب  یبارطضا  هچ  یگنشت ، نابایب ،
ندیود وبشوخ  ياهچنغ  قشع  هب  ندیدن  یبآ  هلوره ، ندیود ،

مزمز باتیب  دوش  ایرد  دص  هک  مزمز  بآ  دشوج  هاگان  یلو 
تسیک وا  فصو  دیوگب  وا  زج  یسک  تسین  شنتفگ  ِناوت  ار  منابز 

ندید دننام  دوب  یک  ندینش  ندیچ  هشوخ  غاب و  متفگ ز  وت  هب 
ینیچهشوخ رد  ینک  ار  ام  اعد  ینیبب  دوخ  ات  دنک  تمسق  ادخ 

نانمس نایتلود - یلع 
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78 ص :

هنیدم دیشروخ 

ددنخیم ناوج  قرش  زا  هک  تسا  يرون  ددنخیم  نامز  جوا  رب  هک  رون  نیا 
ددنخیم ناهج  رب  هنیدم  دیشروخ  ناشفاقشع  نیشنلد ، زبس  هلاه  رد 

نارهت يرکاذ - حتفلاوبا 

عیقب موصعم  ناماما 

دراد ندیمد  درد  لجخ ، دیشروخ  دراد  ندیپط  لاح  ملد  تسا و  حبص 
دراد ندید  هدرک  فوسک  دیشروخ  تسا  دیشروخ  یپ  رد  عیقب ، هب  رئاز 

نارهت يرکاذ - حتفلاوبا 

تافرع

، تاجانم البرک  کی 
، شوپنفک ارحص  کی 

. تسا تافرع  اجنیا ،
، دناهتفاب ناگتشرف  ناوسیگ  اب  ار  اهرداچ 

، ار ناتخرد  و 
، مدنگ ياههتشر  اب 

. مدرم یناشیپ  ياهرات 
هنهرب ِكاخ 

، لیئربج ياهسفن  رطع  زا 
، تسا هدش  روراب 

دنکیم هلوره  هبعک  تازاوم  رد  رداب 
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79 ص :
رگاینخ ِناتشگنارس  و 

. دنلالب ِناذا  ِنادرگهنیآ 
؛ تسا تافرع  اجنیا 

تمایق رد  هتوتیب 
باتفآ رد  فوقو 
، رتيوسنآ و 

هفرع ياعد  رد  تارف  يوشتسش 
، همحرلالبج يوشتسش  و 

ناگتشرف زامن  يوسوس  رد 
. انم رعشم - تافرع -
، میقتسم ِطخ  اجنیا ،

. درادن شیب  هطقن  کی 
تشر یهداشفرش - لدمحر  اضرمالغ  رتکد 

ناراب رطع 

، نامسآ
ارت سیخ  روضح 

دنکیمن ناهنپ  اهیسلطا  رادبت  هاگن  زا 
میاههناش یتقو 

ددرگیمرب هدروخناراب  ياهنرتسن  رطع  زا 
تساهلاس نامسآ ،

تسا هتخود  ییوهایه  هب  مشچ 
درذگیم وت  ياهوربا  نامکنیگنر  يایور  زا  هک 
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80 ص :
يربا هدروخكرت  ضغب  و 

دکچیم هچغاب  هنافراع  توکس  رد  هک 
بش ره  هک  یعادو  و 

دزویم اهیسلطا  باوخ  ناهگان  رد 
 ... نامسآ

ژدنیهاش یمتسر - زانیبلس 

میلست قوش 

باوخ نآ  ریبعت  تصرف  هدیسر  باتشب  میهاربا ، هک ، دمآ  ادن 
دنزرف رهم  گنر  بآ و  زا  آرب ، دنوادخ  قشع  هبذج  قوش  هب 

تسه ترگید  ناحتما  کی  نونک ، تسه  ترس  ات  اپ  رد  هلعش  نیا  رگا 
راپسب قشع  تسدب  ار  تلاسر  رادرب  غیت  بانط و  وش  اّیهم 

ار دوخ  لیباه  ربب  هگنابرق  هب  ار  دوخ  لیعامسا  قلح  نکادص 
ددنسپ ینادیم ، هک  ناس  نآ  ار  وت  ددنسپ  ینابرق  تسود  يانم 

تسا نیقی  میلست و  هب  ّتیدوبع  تسا  نیا  رد  ام - ياضر  ام -! لیلخ 
تناحتما دیآرب  وکین  رگم ، تناوج  يالاب  ّدق و  رب  نیبب 

هراظن رد  نازیرکشا  کئالم  هرامش  زا  داتفا  هنیس  رد  سفن 
لّجسُم دزاس  ار  تسود  رما  هک  لتقم  هب  شدنزرف  دُربیم  ردپ 

دنوادخ نامرف  میلست  رسپ  دنخبل  کشا و  زا  ياهزیمآ  ردپ 
! میهارب ِناج  رد  دیچیپ ...  ادن  میلست  قوش  حیبذ و  دوب و  انم 

كرابم تنامرف  رما و  لوبق  كرابم  تنابرق  دیع  الیلخ ،
ار تاینادرگرس  میدیدنسپ  ار  تاینابرق  نیا  میتفریذپ 

داب نینچ  تمیلست  قشع و  هوکش  داب  نیرفآ  تمیظع  حبذ  نیا  رب 
دیرُبب سفن  ِيولگ  تغیت  نونک  دیحوت  ِيانعم  يا  هَّللالیلخ ... 
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81 ص :
بایرد هدیروش  لد  نیا  برای  هک  باتوبت  رد  رجاه  همیخ  رانک 
تسا ناحتما  زبس  لصف  نیا  ارم  تسا  نابغاب  تسدب  کنیا  ملُگ 

میاضر تریدقت  هب  ادنوادخ  میانشآدرد  يردام  هچرگا 
لکشم تسه  مناحتما  هچرگا  لد  ماهنیس  رد  دپتیم  هچرگا 
ناطیش تسد  رد  ارم  ربص  هدم  نادرگ  مارآ  ملد  ادنوادخ 
داتسرف ینابرق  تسود  يارب  داد  یقشاع  دزم  قشع  يادخ 

دنیبن ناناج  زج  هنییآ  نیا  رد  دنیبن  ناج  رد  ادخ  زج  دّحوم 
ناهفصا هتفشآ - هدازلوسر  رفعج 

هنیدم رب  مالس 

تکانبات رهم  هب  ام  مالس  تکاپ  كاخ  رب  نیرفآ  هنیدم 
وگ نخس  تیابیز  دیشروخ  نآ  زا  وگ  نخس  تیاهرهگ  زا  هنیدم 

تسا نیتملالبح  تّما و  هانپ  تسا  نیملاعلل  ۀمحر  دّمحم 
كالفا مارجا و  دیرفآ  دنوادخ  كاپ  رهوگ  نآ  تقلخ  ساپ  هب 

دمآوتفر رد  کلم  جوم  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  زبس  دبنگ  درگ  هب 
دازآ كرش  زا  دومن  ار  ناسنا  هک  داب  ایبنا  متخ  هب  ام  مالس 

تسا یهایس  رد  تمصعلآ ، غارچ  تسا  یهلا  نسُح  هنییآ  نسح 
هَّللا رما  زا  ربخاب  میکح و  هاگآ  شیدناتبقاع و  ماما 

شیر لد  اب  ار  یتشآ  تفریذپ  شیدناژک  ِنالاگسدب  دیک  ز 
داد ام  هب  یکاپ  تّزع و  سرد  هک  داب ! یلع  دنزرف  هب  ام  دورد 

تسا نیرقیب  شتسرپ  قشع و  رد  هک  تسا  نیدباعلانیز  قاتشم  ناهج 
تداهش گنهرف  رشن  لیلد  تدابع  يایرد  حالم  نامه 

درک رشتنم  ار  البرک  مایپ  درک  ردک  ار  ملاظ  شیع  ياضف 
داب رب  داد  ار  متس  داینب  هک  داب  ياهدازآ  نآ  هب  ام  مالس 
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82 ص :
تسافوکش شناد  هچنغ  نارازه  تسافصم  رگ  تعیرش  ناتسلگ 

تسا هوکشاب  فراعم  رشن  رد  هک  تسا  هوژپشناد  رقاب  دهج  ز 
شناد رون  قرغ  درک  ار  نیمز  شناد  روشنم  ناهج  رد  وا  تشون 

دابآ درک  ار  تفرعم  کلم  هک  داب  ناهج  داتسا  هب  ام  دورد 
تیالو قشع و  بهذم  سییر  تیاده  حابصم  نید و  غورف 

نارود هب  تّزع  دهدیم  تّما  هب  ناشخر  دیشروخ  نآ  قداص  ماما 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحملآ  قداص  ملع  هلآ ز  هیلع و  هللا  یلص  دمحا  مسر  هار و  هدنیاپ  دوب 

داینب درک  ار  يرفعج  هقف  هک  داب  يدهلارون  نآ  هب  ام  مالس 
ینامسآ غورف  نآ  تفر  اجک  یناهن  مسرپیم  وت  زا  هنیدم !

مدیدن ار  ارهز  ربق  نکیلو  مدینش  یمسا  ایلوا  ربق  ز 
؟ وبشوخ سای  نآ  رس  رب  دمآ  هچ  وگ  نخس  نالان  نم  اب  اعیقب !

تیاهر مزاسیمن  یناسآ  هب  تیاههدرن  رب  منزیم  ار  مرس 
اهیبا ّما  الو ، ناتسلگ  هط  لآ  دیفس  سای  لگ 

تسا رادغاد  تبیصم  نیز  ام  لد  تسا  رازمیب  هنیدم  ردنا  ارچ 
داشان بلق  اب  ناهج  نیا  زا  تفر  هک  داب  یبن  دنزرف  هب  ام  مالس 

یناهرز دمحا  دیس 

رادید تصرف 

تسا فاکتعا  رد  لد  هنیس  نایم  تسا  فاص  مرگ و  هّکم  رهش  ياوه 
! تسا فاوط  تسم  منکیم  شهاگن  لد  کغرم  َرپ  دشکیم  هگانب 

***
دنداد هناخبحاص  رهم  ار  یکی  دنداد  هناشاک  مرح  رد  ار  یکی 

دنداد هناناج  هناخ  نورد  قوشعم  رادید  تصرف  ار  یکی 
***
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83 ص :
ییاسر گناب  ناهگان  مدینش  ییاعد  مدناوخ  مزتلم  رانک 

؟ ییاجک هتشگمگ  نیکسم  يا  وت  متسه  وت  شیپ  نم  هک  دمآادن 
***

اّفصم زیگنالد و  مرگ و  دوب  احطب  دابآ  تفرعم  ياوه 
مالسلا اهیلع  ارهز  دنزرف  قح  ناقاتشم  رداچ ز  هب  رداچ  دنکیم  دّقفت 

***
تسا گنس  گیر و  زا  ياهسیک  متسدهب  تسا  گنفت  دنب  مترطف  شود  هب 

تسا گنج  دهج و  نیا  دهاش  هتشرف  گنس  منزیم  ّربکت  ناطیش  هب 
***

مدیود يدنچ  افص  ات  هورم  مدیشکرپ ز  یعسم  يوس  یغرم  وچ 
مدیسر انعم  مزمز  رانک  متسَر  هدام  زا  یگنشت  جوا  رد 

***
تسام لد  جارعم  هبعک  يوس  هب  تسام  ِلگ  بآ و  نیمز  راتفرگ 

تسام لزنمرس  ردتقم  کیلم  میریگب  وخ  ام  لگ  بآ و  اب  رگا 
***

ندیمرآ یبوط  خاش  يور  هب  ندیرپ  دیاب  نامسآ  يوس  هب 
ندیرفآ ار  نتشیوخ  هرابود  نیط  نت و  ماد  زا  ندوسآ  زا  سپ 

***
هد مايزورهب  هر  دیوگ  یکی  هد  مايزور  ایادخ  دیوگ  یکی 
هد مايزوریپ  یند  سفن  نیا  رب  یهلا  میوگیم  هتسخ  لد  نم 

***
مراد هورم  افص و  ِیعس  ِرس  مراپسهر  یعسم  يوس  رجاه  وچ 
مرابغ ناج  ریمض  زا  دیوش  هک  ناشونب  یبآ  نم  هب  ادنوادخ !

***
نک رظن  یکالفا  رای  تیب  هب  نک  رفس  یکاخ  هناخ  زا  الد 
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84 ص :
نک رَجَح  ياشامت  رب  هدنسب  دّرمز  توقای و  لعل و  زا  رذگ 

***
تسین یمجماج  لد  يانیم  زجب  تسین  یمّرخ  راهب  زا  یناشن 

تسین یمزمز  يوزرآ  زا  ریغ  هب  زگره  هناخیم  نیا  رد  ار  ام  لد 
***

رشحم يارحص  دنکیم  یعادت  رعشم  ياغوغ  یناملظ و  بش 
رّطعم مه  نابایب  كاخ  دوب  جوم  دنزیم  یهایس  رد  يدیفس 

***
مراد تسود  يادن  لد  شوگ  هب  مراد  تسود  يابص  زا  یمیسن 

مراد تسود  يانم  ياّنمت  اهیگتسبلد  همه  نیا  نایم 
***

تسا زاس  هراچ  نآ  فک  ردیم  ارم  تسا  زاب  دیحوت  هناخیم  رد 
تسا زامن  رد  هبعک  يوس  وکنآ  ره  یتسه  تسد  زا  دهر  تسم و  دوش 

***
یتسه هناگیب  مرح  اب  هنرگو  یتسه  هناخ  لها  وت  یتسم  رگا 
یتسه هناناج  سنوم  سینا و  هَّللايوس  ام  زا  رگا  لد  يدیرب 

***
بشما كانمغ  ياهرهچ  دشابن  بشما  كاخ  زا  دمدیم  توارط 

بشما كالول  روشک  ریما  رس  دنزیم  مدرم  ياهرداچ  هب 
***

تراشا وا  زا  مدیآ  دیاش  هک  تراختسا  نم  مرح  رد  مدرکب 
ترایز نک  لد  هبعک  رد  ورب  ینام ؟ دنچ  اجنیا  هک  دمآ  ادن 

***
دندرپس خلسم  فک  رد  ار  يوه  دندرب  هاگنابرق  يوس  ار  سوه 
دندرشف ار  تمحر  تسد  يداش  هب  کیبلکیبل  ادخ  زا  دندینش 

***
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85 ص :
مراد مارآ  یلد  قح  دای  هب  مراد  مارحا  هماج  ات  نت  هب 

مراد مار  یهلا  يورین  هب  شکرس  سفن  منیب  هک  يزور  اشوخ 
***

ماّیا راک  رد  منکیم  لّمأت  ماگ  منزیم  رِّسحم  يداو  هب 
مارآ لد  يور  تعلط  زا  یمد  يدیدن  قشاع  يا  میوگ  ترسح  هب 

***
دراد رادید  هشیدنا  مرس  دراد  رای  ياوه  بشما  ملد 

دراد راع  ناج  ندنام  زا  منت  مریمن  وا  ياپ  شیپ  رد  رگا 
***

ار ور  تسد و  میوش  هبوت  بآ  هب  ار  وا  منیب  ات  مدمآ  تاقیم  هب 
ار وزرآ  راهب  منیبیم  هک  نم  رس  رب  تمحر  ربا  يا  رابب 

***
تسا ماحدزا  رد  لد  لها  زا  مرح  تسا  ماقم  کنیا  نم  يور  شیپ  هب 

تسا ماج  هب  ینابر  ضیف  بارش  ارام  هکنوچ  هَّللايوس  ام  يا  ورب 
***

دنیبن میور  مه  هنیآ  وگب  دنیشن  مدزن  یسک  مهاوخیمن 
دنیچ هناد  ات  مرح  رد  هتسشن  هدیرپ  نوریب  ملد  غرم  نت  ز 

***
وت هناوید  هدمآ  تشیپ  هب  وت  هناخ  نیا  نم و  نیا  ایادخ !
وت هناخیم  ِرد  زا  نوریب  هب  دراذگ  اپ  رس  رب  شوه  ادابم 

***
مدوشگیم رپ  فرط  ره  یغرم  وچ  مدوب  هراوآ  مرح  زا  نوریب  هب 

مدوجو ناکرا  شمارآ  تفرگ  هبعک  راوید  رس  رب  متسشن 
***

وک نمچ  غرم  شکلد  يادص  وک  نم  ناوضر  هضور  اایدخ !
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86 ص :
؟ وک نسح  ناتسب  سای  هناگی  ناج  مهدیم  سگرن  يوب  ياپ  هب 

***
تسا نیمز  تاوامس و  نیب  یسک  تسا  نینطرپ  بشما  هبعک  ياضف 

تسا نیما  لیئربج  لاب  يادص  تسا  یحو  ناراب  شزیر  شورخ 
***

منآ نیا و  دنب  دیق و  زا  اهر  مناشن  مان و  ماهدنکفا  رود  هب 
منایشآ دوخ  هناخ  رد  هدب  متسه  هدنامرد  یکغرم  ایادخ !

***
مدرک دنب  زا  اهر  ار  مدوجو  مدرک  دنچ  یمالتسا  ار  رَجَح 

مدرک دنویپ  نآ  هدنز  هرابود  تسود  فک  رد  تعیب  تسد  مداهن 
***

منمن همشچرس ، نآ  زا  مدیشونب  مزمز  هاچ  رانک  رد  متسشن 
مغ شتآ  زا  اهر  دش  مناور  تشگ  ادخ  رون  زا  نشور  منورد 

***
تیوبس زا  یبارش  مدیشونب  تیوس  هب  رس  اب  مدمآ  ایادخ !

تیوب گنر و  مدوجو  هتفریذپ  نکیل  هدید  اب  ار  وت  رگ  مدیدن 
***

تسا نوخ  رپ ز  هدرک  ِراک  زا  ملد  تسا  نوزف  مناهانگ  ادنوادخ !
تسا نوچ  دنچیب و  نم  ياج  شتآ  رد  شیوخ  هناخ  رد  ارم  رگ  یشخبن 

***
ارهز دنزرف  دنکیم  شیاین  ارحص  جنک  رد  يرداچ  ریز  هب 
ار شخُر  هد  مناشن  ادنوادخ ! منیبن  ار  شهام  يور  ادابم 

***
هنارت نیا  بیغ  زا  دمآ  مشوگ  هب  هنابش  نم  مداهناپ  رعشم  هب 
هنادواج دمحا  نید  دنامب  داحلا  رفک و  قافن و  كرش و  دور 

***
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87 ص :
يدیرپ هگان  سفق  زا  یغرم  وچ  يدیهر  هراّما  سفن  زا  رگا 

! يدیدن يدید  رتش  ایند  نآ  رد  تمایق  زور  ادخ ، دشخب  ار  وت 
***

مینیچ هناخبحاص  غاب  زا  یلگ  مینیبب  مه  اب  ار  هناخ  ات  ایب 
مینیرفآ یتیگ  هب  یناتسلگ  لگ  هخاش  کی  ندیچ  نُمی  هب 

***
تساهنمجنا هبعک  یجنک ز  ره  هب  تسار  پچ و  زا  دندیسر  ناناملسم 

تساّیهم ایند  ادخ  نامرف  هب  دّمحملآ  مئاق  يا  ایب 
***

تساغوغ هناخبحاص  دزن  نتسشن  تسافصم  هناخ  ندید  هچ  رگا 
تسابیز هچ  ار  وا  نیبب  لد  مشچ  هب  تسود  هناخ  يدید  وچ  رس  مشچ  هب 

***
يدنمک ندرگ  رب  دنب و  شیاپ  هب  يدنفسوگ  مدرب  هاگنابرق  هب 

يدنزگ رد  یتشکن  تسفن  رگا  حبذم  هب  هتسبنابز  نآ  تفگ  نینچ 
***

اهنت هورم  يورهبور  متسشن  یعسم  جنک  رد  یگتسخ  طرف  ز 
اجنآ رد  ام  اب  دودیم  رجاه  هک  ایؤر  هب  مدید  هدید و  متسبب 

***
هراب يور  رب  ار  هزمح  مدیدب  هراظن  مدرک  دحا  يالاب  هب 

هراتس شریشمش  يور  دزیر  هک  شیاپ  شیپ  رد  دوب  هتشگ  مخ  کلف 
***

جات قح  رون  زا  شکرات  يور  هب  جارعم  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  مدید  یبش 
جارات هب  نمیرها  کلم  ات  دهد  یصقا  میلقا  ات  هّکم  زا  ناور 

***
تسا تشرسربنع  شنشور  كاخ  هک  تسا  تشهب  ای  ناتسلگ  نیا  تسا  عیقب 

تسا تشونرس  زرط  هچ  نیا  اتفگش  ینابیاس  لگ  همه  نیا  درادن 
***
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88 ص :
تساجنیا رتخا  نیدنچ  دیشروخ و  یکی  تساجنیا  ربمغیپ  دجسم  ارس و 

تساجنیا رثوک  ناشنیب  ربق  هک  راذگب  هتسهآ  نیمز  نیا  رب  مدق 
***

نم ماهدید  ار  نمسای  هتسکش  نم  ماهدید  ار  نمچ  خرس  لگ 
نم ماهدید  ار  نسح  يور  لگ  رپرپ  ياهلگ  همه  نآ  نایم 

***
؟ تسا نیمز  رب  یکاخ  ّلت  نوچ  ارچ  تسا  نیدباعلانیز  ربق  نیا  رگا 

!؟ تسا نینچ  یک  هطلآ  يازس  يوگ  نخس  نم  اب  اشگ  بل  هنیدم 
***

یهاگراب اغیرد  يا  درادن  یهلا  ملع  رقاب  رازم 
یهآ ّیکشا و  منکیم  شراثن  رت  هدید  اب  اههلیم  تشپ  ز 

***
تسا نامسآ  نیمز و  نشور  وا  زا  تسا  ناهج  داتسا  قداص  ماما 

تسا نارکیب  وا  شناد  ياضف  درادن  اتمه  تفرعم  کلم  هب 
یناهرز دمحا  دیس  *** 

فطع هطقن 

تسام دزن  یهلا  فطع  هطقن  تسادخ  يور  يودنه  لاخ  هبعک 
نیمز يور  رب  هداتفا  شاهیاس  نیرب  تاوامس  رد  قح  هناخ 

نامسآ نیمز و  لصف  عنام  نامسآ  نیمز و  لصو  هطقن 
تسا سک  ره  شخبماهلا  شرعشم  تسا  سب  ار  ام  ادخ  رعش  زا  یتیب 

يوش ناج  هلمج  يزاساهر و  نت  يوش  نابرق  دوریم  شیانم  رد 
نیمزرس نیا  رد  دندرگیم  عمج  نیقی  دیشروخ  درگ  رب  نارتخا 
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89 ص :
تسا ربلد  يور  لاخ  ام  هلبق  تسا  رس  يالاب  قشع  يادخ  ات 

دننتیم نت  رب  رون  زا  ياهلح  دننزیم  یخرچ  دنریگیم و  جوا 
زاجح کلم  زا  دننیچیم  هناد  زاب  دندرگیم و  تسود  ماب  درگ 

اهزاجعا دنکیم  قح  هبذج  اهزاورپ  یبآ و  نامسآ 
دننزیم رواب  ياهبل  رب  هسوب  دننزیم  رد  ار  هناخ  نیک  نایجاح 

دنوشیم مزمز  بآ  شونهداب  دنوشیم  مدمه  تسود  اب  نامرحم 
فاق هوک  رب  دسر  یغرمیس  هک  ات  فاوط  رد  رس  ادخ  ناغرم  لیخ 

ادخ راوز  لوبقم » مکجح   » افص لها  يا  روکشم » مکیعس  »
یقاس زورهب 

قشع فاوط 

مینکادص ار  ادخ  هناقشاع  تستقو  مینکاعد  زاین و  تسد  میربالاب 
مینک اجتلا  ادخ  هاگراب  هب  بش  ره  هانگرپ  ياهلد  یلاخ و  ياهتسد  اب 

مینکاود ار  دوخ  هتسکش  ِلد  ِدرد  قشع  ِفاوط  رد  ایب  تسا  تمینغ  تصرف 
مینکاهر تقادص  نامسآ  رد  ار  لد  زبس  ياههظحل  نیا  رد  جورع ، هبعک  رد 

مینکاپب تدابع  یتفایض ز  بش  ره  دناهدوشگ  تیانع  هب  ياهرفس  هک  الاح 
مینک اپ  تسد و  يرس  هیده  يارب  دیاب  شلباق  تسین  لد  هک  تسود  ماهدنمرش ز 

يداّجس سابع  دیس 

وت ناویا  هدنرپ 

بوخ يا  تلگ  زا  روانهپ  رمرم  تشهب  بوخ  يا  تلگ  زا  رتابیز  هناخ  تساجک 
تلیربج لاب  ریز  رد  هدشمگ  رهش  هب  تلیبابا  ات  تسا  یقاب  هلصاف  ردقچ 

تسا رود  نیمز  زا  تیابیز  هناخ  رهش و  تسا و  رون  زا  ترصق  ماب  رب و  هک  ماهدینش 
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90 ص :
تسهار ناشکهک  ضحم  نشور  ردقچ  تسهار  نامسآ  دنچ  تاهعرزم ؟ تساجک 

دناهدشانب نامسآ  رد  وت  ياهقاتا  دناهدشانب  نامسآ  رد  وت  ياهقاور 
تسا دیع  تاهناخ  زور  بش و  تقو ، مامت  تسا  دیشروخ  هام و  رون و  وت  هناخ  غارچ 

گنس اب  وت  يادص  گنشق  ياههیآو  گنس  اب  وت  ياوه  نایرج  دنکیم  هچ 
تسا زاورپ  لاجم  تقاور  مامت  رد  تسا و  زاب  تاهناخ  زور  بش و  لوط  مامت 

! بوخ يا  تاینادعمش  هنیآ و  تساجک  بوخ  يا  تاینابرهم  هچقاط  تساجک 
درذگیم هاگتسیا  مادک  طوطخ  زا  درذگیم و  هام  دنچ  زا  تاهناخ  ریسم 

تساهنت وت  رانک  بش  ره  هک  هدنرپ  نآ  هب  تساجنآ  دبا  ات  هک  ییادگ  لاح  هب  اشوخ 
تسا هدش  تاهناد  جاتحم  وت  دنمزاین  تسا  هدش  تاهناخ  ِدلَج  طقف  هک  ياهدنرپ 

تسا هرفسمه  هراس  ارهز و  رجاه و  رانک  تسا  هرفسمه  هراتس  اب  وت  هناخ  يادگ 
مراد مک  هچ  وت  ناویا  هدنرپ  زا  مراد و  مک  هچ  وت  نابایخ  يادگ  زا  نم 

رون زا  يرتارف  ناراب  لگ و  زا  روانش  رون  زا  يروانش  اهتهج  مامت  رد  وت 
تسین ناسآ  نتفگ  رود  زا  یتسه و  رود  تسین و  ناسآ  نتفگ  رون  زا  یتسه و  رون  وت 

نکمم دوشیم  رون  اب  وت  مان  كرد  نکمم و  دوشیم  رون  اب  وت  مالس  طقف 
تنادلگ زبس  قامعا  رد  هتفر  میسن  تناویا  ياههشوگ  رد  هدش  مگ  راهب ،

تسایرد نشور  قامعا  هب  هام ، هب  رفس  تساهایور  هب  رفس  تنما  هناخ  هب  رفس 
تهاوخاوه ناشکهک  لگ و  داب و  راهب و  تهاوخاوه  نامسآ ، يا  نزب  ادص  ارم 

؟ تشرع ات  ياههتسدلگ  نشور  تساجک  تشرف  دهدیم  سای  لگ  يوب  ردقهچ 
***

راپسب تاهنارت  توکس و  ياههظحل  هب  راپسب  تاهناخ  کیدزن  هچوک  هب  ارم 
دنتفگ اهربا  تسایرد ، ِبل  تاهناخ  دنتفگ و  اهربا ، تسابیز ، وت  زبس  يادص 

! بوخ يا  تلگ  زا  روانهپ  رمرم  تشهب  بوخ  يا  تلگ  زا  رتابیز  هناخ  تساجک 
مق ینوطالقس - میرم 
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91 ص :

لخن هام و  ياهبش 

تاهیرگ ناهنپ  هیاس  ریز  رهش ! يا  تاهیرگ  ناراب  شراب  سیخ  هام ، يا 
انِم رعشم و  افص ، رون و  نیمزرس  يا  ارح  رثوک و  ِيردام  نیمزرس  يا 
ناهگان تایآ  زا  نشور  تاههتسدلگ  نامسآ  رون  زا  وت  كاخ  هرذهرذ  يا 

***
عمش يوسراچ  زا  يزویم  راوهناوید  عمش  يوس  راهچ  زا  يزویم  راوهناورپ 

اهقاور گنس  هنارمرم  بوذجم  اهقایتشا  نیا  شتآ  رد  ترپولاب 
يوشیم قرغ  ادخ  تونق  رد  مارآ  يوشیم  قرغ  ادخ  توکس  رد  رود  ره 

دوشیم راوآ  ترس  رب  قشع  راگنا  دوشیم  رارکت  وت  راوهدنرپ  صقر 
دنکیم هتوتیب  وت  رانک  رد  لیربج  دنکیم  هتوتیب  وت  رادم  رد  دیشروخ 

***
روهلعش شیپ  زا  رتشیپ  ياهزور  زا  روهلعش  شیوخ  رد  هنیآ  تفه  رود  ره 

ياهداتسیا تامس  يانشور  ریز  رد  ياهداتسیا  تافرع  رد  راو  هناورپ 
تسا هراس  ارهز و  رجاه و  هاگداعیم  تسا  هراتس  نارازه  نیمزرس  كاخ  نیا 

رون لالز  رد  اعد  رکذ و  یعس و  لاح  رد  رون  لالز  رد  ادخ  گنر  هب  هچراپکی 
یتسیک ِمان  یپ  مارحلادجسم  رد  یتسیچ  لابندب  عمج  يالبال  رد 

تساجک یمشاهینب  لخن  هام و  ياهبش  تساهر  اههچوک  رد  هک  تسیک  هآ  هآ ! نیا 
؟ تسوس مادک  زا  رادمهام  بیرغ  رهش  تسوس ؟ مادک  زا  راهب  هراپهراپ ، ربا  يا 

؟ وک لالب  ناذا  زبس ! ياههتسدلگ  وس  مامت  زا  ياهنیآ  ياهجرب  يا 
مق ینوطالقس - میرم 
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92 ص :

زاغآ هظحل  لثم 

لیفلاماع رهش  لیبابا  رهش  مالس  لیباه  مدآ و  رهش  ادخ ، رهش  مالس 
لیعامسا غیت و  زیگناهرطاخ  هوکش  مزمز  رجاه و  موصعم  تولخ  مالس 

لیزنت مکحم  تایآ  قشاع  نیمز  سونایقا  رازه  بیرغ  رهش  مالس 
لیئاربج ارح و  گنشق  ياههقیثو  کیبل  هظحل  مارحا ، هظحل  مالس 

***
یگنرکی دیفس و  هایس و  رهش  مالس  یگنس  رمرم و  ياهانب  رهش  مالس 

مشاب مدوخ  رد  زاغآ  هظحل  لثم  مشاب و  مدوخ  رد  زاب  ماهدمآ  هک  منم !
متسه ترجاه  ساسحا  قشاع  زونه  متسه  ترثوک  ناراب  هنشت  هک  منم !

موشب تقیال  بان  هقشاعم  نیا  رد  موشب  تقشاع  تسا  نیا  نم  یعس  مامت 
مشاب مک  تسد  شیوخ  هنیآ  رد  یکی  مشاب  مدوخ  مدوخ ، میآ ، دوخ  هب  موش  مدوخ 

منکب یگدنرپ  تدنلب ، فقس  ریز  منکب و  یگدنب  جاوما ، همه  نیا  قرغ  و 
مشاب رذگهر  رهش  نیا  رد  هشیمه  ات  مشاب و  رد  تشپ  زاب  ماهدمآ ؛ هک  مشوخ !

سونایقا رازه  نارازه  مشچ  رازه  سوناف  نامسآ  دیشروخ  هیآ  رازه 
نشور ادخ  ات  زاب و  اههرجنپ  مامت  نشور  اههچیرد  اههیواز و  مامت 

متسه مایتسرپدوخ  منص  زا  یلاخ  متسه و  مایتسه  زاغآ  رد  وحم  هک  مشوخ 
تسا زیگنالد  تاهناخ  هرظنم  ردقچ  تسا  زیربل  هراتس  نالَیَس  زا  مهاگن 

مزیخیمن رب  بان  یگشیمه  نیا  زا  مزیخیمن  رب  باوخ  نیا  زا  لاس  رازه 
***

سونافیب درس و  زیگنامغ و  ياههقیقد  سونایقا  درم  رادازع  رهش  هنیدم !
! رهش يا  ترس  رب  هصغ  زا  هدمآ  هچ  وگب ! رهش ؟ يا  ترپرپ  ياهلگ  دقرم  تساجک 

ار تیاههراوگوس  نک  همزمز  هنیدم ! ادیپ  منک  اجک  ار  ترد  تشپ  راهب 
؟ تایمطاف زیزع  رب  درذگیم  هچ  وگب  تایمشاه  ياههچوک  رذگهر  تساجک 
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دندیراب رادغاد  ار  وت  هک  اهمشچ  هچ  دندیراب  راهبیب  ار  وت  هک  اهلصف  هچ 

دنرات هتفرگ و  تیاههنیآ  ردقچ  دنرابمغ  ردقچ  تیاههرجنپ  هنیدم !
مکیدزن ردقچ  تدنلب  نامسآ  هب  مکیدزن  ردقچ  تدنبهنیآ  نحص  هب 

؟ تسین ایرد  يورهبور  تاهدشمگ  تشهب  تسا  یناراب  زونه  تیاههرجنپ  ياوه 
مشاب تاهراپهام  ِینشور  رانک  مشاب  تاهراتس  ات  ماهدمآ  تسا و  بش 

***
تسا گنت  ملد  وگب  مالسلا  اهیلع  ارهز  مغ  زا  میارب  تسا  گنسرف  دنچ  دیشروخ  لگ  ات  هنیدم !

مق ینوطالقس - میرم 

درک هولج  یهلا  ياهیندید 

ینکیم تاعیقب  غاد  یمخز  ینکیم  تاعیطتسم  ار  ام  هک  ات 
ماهدوب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  كاپ  رئاز  ماهدوب  دب  مه  زورما  ات  هچرگ 

نم هارمه  نانزهنیس  مه  کشا  نم  هار  غارچ  شزبس  دبنگ 
دوشیم ایرد  کشا ، ياههرطق  دوشیم  اغوغ  هظحل  کی  ناهگان 

منک ادیپ  رثالادوقفم  رای  منک  ادیپ  رهُگ  ایرد  نیا  رد  ات 
درک زاب  ار  شاهتسب  ياههدقع  درک  زاغآ  وجتسج  میاهمشچ 

تسین هک  يربص  نآدشیملمحتای  تسین  هک  يربق  نآدشیم  ادیپشاک 
تسکشیم ایرد  یلیس  اب  هرخص  تسکشیم  اهمغ  نایغط  یکشاک 

تفرگیم ناماس  كاپ  حیرض  نآ  تفرگیم  نایاپ  كاخ  نآ  تبرغ 
دبا ات  دشیم  دابآ  نیمز  نآ  دبا  ات  دشیم  داش  هعیش  بلق 

روهظ رطع  زا  دشیم  ُرپ  اهرهش  رون  قافآ  زا  دمآیم  رفن  کی 
***

هدشمگ تشونرس  تارطاخ  هدشمگ  تشهب  ینعی  همطاف 
تسوا موصعم ، هدراچ  رادزار  تسوا  موهفم ، ماهمانترایز  رد 
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منزیم لپ  مرح  ات  هنیدم  زا  منزیم  لگ  ناشنیب  ربق  يور 

ماهدوب جح  هدادلد  اهلاس  ماهدوب  جک  هنگ  راب  زا  هچرگ 
ماهتشگ مرُحم  گرم  سابل  رد  ماهتشگ  مرُجم  دنچره  هنگ  اب 

درک هولج  یهلا  ياهیندید  درک  هولج  یهایس  رب  يدیپس  ات 
دش مانشوخ  ياهدنمرش  هدنب  دش  مارحا  ندیشوپ  تبون 

تسا رتشوخ  مرحم  ياقس  دای  تسا  رتشوخ  مزمز  بآ  رد  وشتسش 
منکیم تمایق  يارحص  دای  منکیم  ترایز  لسغ  تسین 

موشیم یلاحهبیلاح  ناهگان  موشیم  یلاخ  شیوخ  زا  فاوط  رد 
تسا نم  رکذ  دمص  ای  عیمس و  ای  تسا  نم  رکذ  دحا  هَّللا  وه  لق 

رایتخایب منکیم  الوم  دای  راجتسم  يوربور  منیشنیم 
دنکیم لگ  یلج  ای  لیمج و  ای  دنکیم  لگ  یلع  ای  منابل  رب 

تسیاهزات يادخ  اجنیا  ماهلبق  تسیاهزات  يانبر  میانبر 
نیوزق كاکس - لیعامسا 

تاولص رطع 

دزیریم تسفن  زا  تاذ  هنیئآ  حرش  دزیریم  تسفن  زا  تاولج  يدمآ و 
دزیریم تسفن  زا  تابن  هخاش  نابز  دص  نک  تبحص  ادخ  نآرق  بل  اب  مه  زاب 

دزیریم تسفن  زا  تاولص  رطع  يوب  وگب  جارعم  بش  زا  اشگب ! بل  مه  زاب 
دزیریم تسفن  زا  تاوزغ  حتف  يوب  تسهدش  هَّللا » نم  رصن   » هزجعم وت  مان 

دزیریم تسفن  زا  تاکرب  لوزن  ات  تسهدنام  مّسبت  هعرج  کی  هنشت  نیمز  و 
دزیریم تسفن  زا  تایح  بآ  همشچ  نک  ایرد  ارم  حور  یگنشت  مه  زاب 

نیوزق كاکس - لیعامسا 
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قشع مارحا 

وت يوبس  ماج  هنشت  مادم  مزمز  وت  يوم  يور و  ملد  يافص  هورم و  يا 
وت يور  ِدرِگ  لزا  لد ز  فاوط  دشاب  ماتخ  أدبم و  رَجَح  نکر  وچ  تبل  لاخ 

وت يوگتفگ  زا  تفرعمب  دسریم  ناج  ییوت  افص  یعس و  هبعک و  فاطم و  يور 
وت يوجتسج  دنک  هناخ  رودب  مئاد  تسب  قشع  مارحا  هماج  هک  یفراع  ره 

وت يور  شیپ  دنک  حبذ  شیوخ  هک  دیاب  تسوت  دوجو  تافرع  یهار  هک  سک  نآ 
وت يودع  رب  دنز  قشع  يانم  ردنو  درذگب  ناناج و  رعشمب  دسر  هگنآ 

وت يوه  ياه و  رد  همه  نم  ياون  دشاب  وا  ياطع  نُمی  هک ز  ار  يادخ  ّتنم 
وت يورب  دیاشگب  رد  راذعلگ  نآ  افو  زک  يوک  نیا  رد  وت  وش  میقم  يداه 

يزاریش یناطلس  يداه 

ربا ياههلپ 

درپس اههچوک  هحیار  هب  ار  زاوآ  درب  گرب  تاقالم  هب  ار  راهب  ناراب 
منکیم رکذ  ارت  و  موشیم - هداّجس  منکیم ! رکف  ار  هرجنپ  قاتا  رد  نم 

درُشف ناهگان  ارت  ياهتسد  هک  دیاب  دُرت  ياههظحل  رد  هدش  ُرپ  قیمع  یقوش 
ربص ياههیآ  زا  يوشیم  زبس  هک  یتقو  ربا  ياههّلپ  زا  يوشیم  هدایپ  یتقو 
درک مالس  تقشع  هب  هناکدوک  قوش  اب  درک  مانب  ار  تلُگ  ياهتسد  هک  دیاب 

دنکیم تسویپ  وت  ِمان  هب  ارم  ِبلق  دنکیم  تسم  ارم  قشع  ِمانب  يزیچ 
ندشاپ هاگنآ  وت  ِبان  ياههسوب  اب  ندشاهر  ندرم ، وت  مشچ  ِناتسآ  رد 

غیردیب رابنیا  منک  یشکوخ  هک  دیاب  قیفر ! موش  ّدلوتم  ات  هدنام  گرم - کی  - 
رعش ِزغم  هب  مناودب  نوخ  هیبش  ار  لُگ  رعش  ِزغم  هب  مناکِچب  ار  قشع  هک  دیاب 

قشع ِناتسآ  رد  رتوبک  ات  زاورپ  قشع  ِناتسآ  رد  ناراب  ریت  ناراب و 
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ندشاپ هاگنآ  وت  بان  ياههسوب  اب  ندشاهر  ندرم ، وت  مشچ  ناتسآ  رد 

ارت موش  روانت  ورس  ِلثم  قشع ، رد  ارت  موش  روانش  هک  منکیم  یعس »  » یه
ماهدیشک ترانک  هب  ناهگان  هکنیا  ات  ماهدیشک  ترارم  هنهرب ، لد  هورم »  » ات

؟ ناه هبعک ، راّود  هداج  ِّطخ  تفه  وک  ناشنیب ! ِقشع  يا  وت  غاب  تساجک  ایآ 
مسریم دنویپ  هظحل  هب  هلصاف  زا  مسریم  دنوادخ  هب  يدوخیب  هب  دوخ  زا 

! مودیم هناوید  ِلد  اب  هبعک  ِفشک  ات  مودیم ! هناخیم  هب  هدوشگ  ار  هداجس 
دوشیم کیرات  هلحرم  رازه  نوریب  دوشیم  کیدزن  وت  هب  نورد  زا  هداج  نیا 

ریذپلد ِحبص  يا  تمنیبب  ات  راذگب  ریپ  ياههداج  نیا  ِفَت  رد  هدرک  هشیر  بش 
ماهتسشن نابایخ  هب  ور  کشا ، ِباق  رد  ماهتسشن  ناراب  ِیبونج  هناخ  رد 

! زیرب مایناشیرپ  هب  نامسآ - هساک  کی  زیزع - ! یتسین  مه  وت  تسا  هتفرگ  ناراب 
نارهت ینامیلس - اضرمالغ 

مرح تارطاخ 

ناج مارآ  وت  يوکن  مان  هک  نابرهم  دزیا  يا  وت  مان  هب 
میتفاترب ریغ  زا  لد  سپ  نآ  زا  میتفای  هر  وت  دنلب  مان  ز 

یتخادنین ملالض  هیت  هب  یتخاس  نم  نامرف  هب  ار  ملق 
مرک دوج و  يدرک ز  ماعنا  هک  مرتسگ  ياهرفس  نونک  تفطل  هب 

تسد دنریگنرب  نالدبحاص  هک  تسا  لد  ياذغ  کنیا  هرفس  نیا  رد 
دش زار  المرب  نینچ  رّکش  دش ز  زاب  لد  قطن  ارم  یطوط  وچ 

***
جح ياپارس  هاگهولج  نآ  رد  جح  ياغوغ  روص و  هخفن  نآ  رد 

بیشن زارف و  رادوریگ و  نیا  رد  بیرغ  نکیل  ییانشآ و  یکی 
تفای رادید  هب  تداعس  يامه  تفای  راب  قح  ناسحا  هاگرد  هب 

دیمد وا  رب  هک  ییاهدیشروخ  هچ  دیچ  هشوخ  یسب  ینیچ  هشوخ  ِهگ 

مرح www.Ghaemiyeh.comتارطاخ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 221زکرم  هحفص 109 

http://www.ghaemiyeh.com


97 ص :
تشذگ یبآ  ریس  نانچ  يدنت  هب  تشذگ  یباوخ  هب  ییوگ  هک  اغیرد 

تسا رّکش  زا  رپ  دهش و  رپ ز  شلد  تسارت  لد  ِبل  یم  نآ  زا  شزونه 
***

انشآ مدش  متفر  هک  یبیرغ  اونیب  هدرکرفس  نآ  منم 
نم جات  مرس  زا  داتفوا  دوز  هچ  نم  جارعم  رمع  دوب  هاتوک  هچ 

مارحلاتیب هدید  ياهدرک  رفس  ماع  راب  نآ  زا  متشگزاب  نونک 
دوبر ایرد  ار ز  ياهرطق  یلو  دوب  کشجنگ  وچمه  ملد  هچ  رگا 
تسوا زا  مراد  هک  یتارطاخ  وکن  تسوکن  یناغمرا  رفس  ناز  ارم 

زاجح ناغمرا  نآ  رد  دشاب  هک  زابزاب  منک  لد  هرفس  نونک 
***

تسشب ار  ملد  تمحر  یباحس ز  تسخن  مدرک  وت  مزع  وچ  اهلا 
وبس نآ  تسکش  یناد  وت  اهلا  وزرآ  هن  دنام و  سوه  هن  رگد 

ماهدوب انشآ  رید  وت  رهم  هب  ماهدوب  ادج  وت  زا  هک  منآ  نم 
رود رون  زا  هدنامورف  تملظ  هب  رورغ  داب  رپ ز  متشاد  يرس 

اپ تسد و  هدز  ایرد  هب  یقیرغ  اهرادنپ  راتفرگ  يریسا 
هاچ نافوط و  داب و  نزهر و  بش و  هار  هب  یناوراک  زا  هدنام  ادج 

مین ود  ترسح  هآ  شتآ و  یلد ز  میب  هودنا و  شیوشت و  سوسفا و  هب 
وک هب  وک  ياهتفر  لد  لابند  هب  ورف  لگ  رد  ياپ  بل و  نادند  هب 

متسین رگد  مدوب  هک  ینآ  نم  متسیک  وگب  میاجک  رد  میک 
رورُغ نآ  تلفغ و  نآ  تفر  اجک  روش  یتسرپدوخ و  همه  نآ  دش  هچ 

دوبر مناج  لقع و  یگرابکی  هک  دوب  هچ  بش  هریت  رداچ  نآ  رد 
دیمد نم  لد  ردنا  يدیشروخ  هچ  دیشکیم  سفن  تملظ  هک  بش  نآ  رد 

درس درس  لد  دش  یشتآ  نوچ  درک و  دوبان  درب و  ارم  دوب  هک 
داد تسیاب  هک  ینآ  داد  نم  هب  داتف  لد  هبعک  نآ  رب  ممشچ  وچ 

تشز ابیز و  شقن  ملد  زا  تفر  هک  تشهب  ناج  لد و  رد  ارم  دش  ناهج 

مرح www.Ghaemiyeh.comتارطاخ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 221زکرم  هحفص 110 

http://www.ghaemiyeh.com


98 ص :
نامالاتیب هب  هر  ارم  يداد  هک  ناج  هب  مراد  وت  ساپس  اهلا 

ملطاب يدز  شتآ  هولج  نیا  زا  ملد  روط  هب  يدومن  یّلجت 
یتخومآ دیابیم  هچنآ  ارم  یتخوس  توترپ  زا  مناج  لد و 

تسد زا  متفر  وچ  دوخ  زا  متشگ  اهر  تسم  شیوخ و  زا  دوخیب  مدش  سپ  نآ  زا 
یم ماج  هن  كات و  هن  دنام و  زر  هن  يد  يادرف و  زورما و  زور و  نآ  هن 

***
زاب تسود  هناخ  رد  مدید  وچ  زاین  اپارس  ياونیب  نم 

دیدپان مدش  ایرد  شوغآ  رد  دیسر  ایرد  هب  وک  ياهرطق  نانچ 
يادخ زا  ریغ  چیه  رگد  مدیدن  ياسراپ  فراع  نانچمه  مدش 

نایکاخ نوچ  دنزاین  زار و  هب  نایکالفا  هک  مدینشیم  طقف 
رود شیوخ  زا  هناخ  نیا  درگ  همه  رون  بوذجم  هتشگرس  تاّرذ  وچ 

لد هداد  وا  رب  یناهج  نکیلو  لگ  گنس و  همه  شنورب  هچرگا 
نآ حرش  زا  نکلا  دوب  منابز  نامسآ  تفه  رتنوزف ز  شهوکش 

لاق لیق و  زا  جراخ  مدش  يرحب  هب  لاح  روش و  نیا  رد  میوگ  هچ  مدید ، هچ 
***

تشونرس دش  لقع  لد و  تسد  هب  تشهب  مدنگ  هب  مدآ  تخورفب  وچ 
نیمز يور  هب  اوح  هارمه  هب  نیرب  دلخ  غاب  نآ  زا  دش  نورب 

وا رب  تمحر  ناراب  دیرابب  وخکین  نآ  هودنا  دش  نوزفا  وچ 
دومن شدوعُص  سوق  دنوادخ  دورف  دمآ  هک  ینیمز  نیا  رد  و 

انشآ ربلد  هک  یّلجت  يرقلاّما  تساجنیا  هکنیا  رگد 
تشد تشادرب  دنزرف  اجنیا ز  رد  تسا  هَّللاُلیلخ  دنلب  ماقم 

تسا لکشم  یسب  نداهناپ  لد  هب  تسا  لد  ياج  هناخ  نیا  رهش و  نیا  رد 
دنمجرا هدش  سدقم  ینیمز  دنلب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ياول  اجنیا  دش 

ادخ رب  ور  دندومن  رهاظ  هب  افصیب  نورد  زا  شمدرم  یلو 
میرگنب یمد  تقیقح  قح و  هب  میرذگب  همه  نیا  زا  لد  يا  ایب 

***
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زاین زجع و  ییاونیب و  نم و  زار  زمر و  هناخ  نیا  رد  اهلا 

هایس بش  لد  نوچ  ياهمان  نم و  هآ  زوس و  ترسح و  ناهج  کی  نم و 
ار گنتلد  مناهر  مغ  زا  هک  ار  گنس  خر  مسوبب  متفر  وچ 

اهگنر همه  زا  ادج  هایس و  اهگنس  رگد  ناس  هب  رهاظ ، هب 
رگد يزار  زمر و  متفای  وا  رظن ز  ینعم  هب  مدرک  وچ  نکیلو 

لاق لیق و  نیردنا  هگیاج ، نیا  رد  لاح  روش و  دهاش  لب  تسا  گنس  هن 
باسح تخس  زور  يدهاش  دوب  باتش  نیا  رد  قلخ  ِهگاشامت 

***
نآ راوید  ینامی و  نکر  هب  ناور  دش  لد  مشچ  رگد  ییوس  هب 

نتشیوخ هلبق  متفای  وز  هک  نم  بلق  لب  هتسکشب ، راوید  هن 
تسجن تقیقح  وس  نیا  زا  زج  یسک  تسرد  یناهج  هتسکش  نیا  زا  دش 

راگزور مغ  مدرک  شومارف  راد  ریگ و  نیا  رد  دوخ  زا  دوخیب  نم 
دوب نکر  نیا  رب  یتسه  ناکرا  هک  دوس  نکر  نیا  رب  وک  يرس  نآ  اشوخ 

دید هکنآ  دناد و  ادخ  مدید ، هچ  دیشک  دوخ  رد  هتشذگب  هچنآ  ارم 
راگدرورپ نامهم  هناخ  نیا  رد  رارقیب  یلد  اب  همطاف  دش  هک 

یلجنم خر  نیا  زا  نشور  ناهج  یلع  نامهم  تشگ و  نابزیم  ادخ 
تفرگ تکوش  هناخ  وا  دالیم  تفرگ ز  تزع  هبعک  شمدقم  زا  مه 

دازهناخ اشوخ  يا  هناخ و  اشوخ  داهن  اجنیا  رد  نم  هلبق  ادخ 
داد ماجنا  زاغآ و  هب  یهوکش  داد  مان  وا  هب  شدنلب  مان  ز 

رون يایرد  هکلب  یمتفگ  اطخ  رورسلاراد  هناخ  نیا  تشگ  وا  زا 
اسهناورپ وت  درگ  هب  کیالم  ادخ  رون  رحب  رد  هبعک  يا  وت 

نیگن ینایبورک  لیخ  رد  وت  نیرب  شرع  تیب  نآ  رد  هچرگا 
ناشحور وت  مسج و  نارئاز  همه  ناشن  مدید  قشع  زا  مه  اجنیا  رد 

شیوخ لامآ  دنزوس  وت  غاد  هب  شیوخ  لاح  زا  غراف  وت و  درگ  هب 
تسلا زور  نامیپ  يوگ  یلب  تسمتسم  همه  تدحو  فاص  زا  مه 
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هار هب  متسشن  ییادگ  مسر  هب  هاگمزب  نیا  رد  مه  اونیب  نم 

شوج هب  دمآرد  تمحر  يایرد  هک  شونب  يدرد  دنتفگ  زین  نم  هب 
ناشن رگید  شیوخ  زا  مه  مدیدن  ناشفاص  زا  نم  مدیشچ  نکیلو 

نتشیوخ هنتف  زا  تحار  مدش  نم  ام و  نیا  تسبرب  تخر  نمز 
هدحو نادواج  یگلمج ، مدع  وا  زج  يریغ  هناخ  نآ  رد  مدیدن 

دوبر نم  لد  ناج و  هناخ  نیا  هک  دوب  هچ  مدید ، هچ  میوگچ ، اایدخ 
ناگنازرف دنتشگ  هناوید  هک  ناگهلاو  نیا  هب  يدومن  خر  ناسچ 

وت تسباپ  دندیهراو و  دوخ  وت ز  تسم  ناقشاع  همه  اجنیا  رد 
دینش یتخرد  زا  ار  وت  يادص  دیسر  یسوم  هک  انیس  روط  نآ  رد 

نیمزرس نیا  تاّرذ  مدینش ز  نیقی  روطب  تمالک  نم  یلو 
میقم اجنیا  دنناج  ِعلَخ  همه  میلک  زا  دش  کیلعن  ِعلَخ  رگا 

دیدن ترسح  ریغ  نتساوخ  نیا  زا  دینش  ینارت  نل  وت  یسوم ز  وچ 
قشع يانیب  مشچ  زا  مدید  ار  وت  قشع  يانیس  روط  نیا  رد  نم  یلو 

***
ناقشاع نمیا  يداو  نیا  رد  نامالاراد  تیب  نیا  رد  اهلا 

لاثمیب دوب  یتسه  ناویا  رد  لالج  هوکش و  رف و  تسا و  زع  هک 
ریگب یتسد  زین  ناگداتفا  ریمضنشور ز  ناکین  لابقا  هب 

***
هتخورفا شتآ  نم  ناکرا  رد  هتخوسلد  زین  ارم  اهلا 

درز يور  میناشیرپ  هاوگ  درد  نامرح و  ییاونیب و  نم و 
میناریح هودنا و  راتفرگ  مینافوط  تشد  رد  هاک  يرپ 

تست ناسحا  ناوخ  رب  هناخ  نیا  رد  تست  نامهم  روم  یکی  اهلا 
هآ کشا و  ینامیشپ و  شعاتم  هایس  تنحم  ماش  نانچمه  شلد 
رآرب شهاچ  تبحم ز  فطل و  هب  راگزور  رد  وت  زج  یسک  درادن 

***
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ررش رپ  ِلد  ياههلان  نم و  رگج  نوخ  يدارمان و  نم و 

وم هب  وم  شمتفگ  اهزار  همه  وا  شیپ  متشادرب  هدرپ  لد  ز 
ربخیب دوخ  دوب  زا  زاب  مدش  رتهدوزفا  هودنا  نزح و  دش  وچ 

متخادرپ حور  اب  زاورپ  هب  متخادنیب  یکاخ  مسج  همه 
مرحلاتیب یحو و  هناخ  نآ  رد  مرتحم  هّطخ  نآ  رهش و  نآ  رد 

كاخ يور  یلو  مدوب  كالفا  رد  كاپ  بوخ و  همه  مدومن  اهرفس 
دش زاغآ  رارکت  هب  شیاین  دش  زاب  يرد  لد  رب  هراب  رگد 

راسکاخ ِنم  اشخبب  دمحا  هب  راگدرک  ياِک  هظحل  نآ  متفگ  نینچ 
دوعق مایق و  رد  وت  هاگرد  هب  دوب  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  قح  هب  یهلا 

يوبکشم يوسیگ  نآ  يور و  نآ  هب  يوربآ  نآ  هب  يوخ و  قلُخ و  نآ  هب 
اپ ياج  نآ  هب  ارح و  راغ  هب  افو  ياهتنایب  رحب  نآ  هب 

راگدای هنادکی  هب  شتخد  هب  راقو  ملح و  نامیا و  هوک  نآ  هب 
نینچ دجنگن  ینامگ  ردنا  هک  نیرب  شرع  هب  نک  نانچ  شماقم 

***
مالک ناس  نیا  متفگ  خر و  مداهن  ماف  زبس  دبنگ  نآ  رب  سپ  نآ  زو 

ام رهب  قح  يوس  زا  تمحر  ییوت  یفطصم  يا  یبوخ  هوسا  يا  وت 
تُست رای  وا  مه  یتخس  ماگنه  هب  تُست  رادملع  راوسهش  یلع 

ادخ زا  ریغ  هب  مه  وت و  زا  ریغ  هب  اجک ؟ ار  یلع  مه  یسک  دسانش 
تسا قح  دربن  زات  هکی  یلع  تسا  قح  درم  قح و  ینعم  یلع 

تسا یلجنم  یلع  رون  ملاع ز  ود  تسا  یلع  یتسه  داجیا  ِزمر  همه 
تسد تسود  زا  ردیح  زجب  دریگن  تسا  نم  ملع  باب  یلع  یتفگ  وت 

تسا یلدبحاص  هک  اج  ره  ياشخبب  تسا  یلع  ناج  هک  دمحا  هب  یهلا 
***

اپ ياج  فرط  ره  مرگنب  وت  افصاب ز  هبعک  نآ  رد  ناج  یلع 
تشذگرس وت  نزرب ز  يوک و  ره  هب  تشد  هوک و  نیا  رد  وت  يافص 
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دش دوبعم  صاخ  هناخ  سپس  دش  دوبان  وت  زا  تب  هناخ  نآ  رد 

تسارجام وت  شزَور ز  راذنا و  تساههصق ز  سب  وت  زا  تیبملا  موی  هب 
تسه هچوک  ِمخ  مه  رد  وت  زا  ناشن  تسپ  الاب و  هک  ینیمز  مسوبب 

ییوت تعاجش  لیلد  ملاع  هب  ییوت  تواخس  دوج و  رادومن 
یگدنیاپ تفای  یگدنز  نیا  رب  یگدنز  نیا  تخومآ  وت  زا  نیسح 
درک راد  ِرس  رب  رس  دیسرتن و  درک  راکیپ  گنن  اب  هک  ینیسح 

***
تایح بآ  ناراس  همشچ  نیا  هب  تاجن  نایداه  نیا  هب  اهلا 
مرح نایجاح  همه  يور  هب  مرک  اخس و  زا  نک  زاب  يرد 

مالسلاو سپ  تسا  عادو  نامز  ماکهدیدان  تشذگب و  تقو  امز 
***

تست يور  وزرآ  ارم  سپ  نیز  تُست و  يوس  ملد  مشچ  هبعک ، يا  وت 
نیمث ّرد  وچمه  ار  وت  منیبب  نیا  زا  دعب  مرگنب  رگا  ایرد  هب 
رازهزبس ره  هب  منیب  وت  يافص  راهب  رد  مهناپ  رگا  ارحص  هب 

افص ِهوک  هب  رعشم  هب  هورم  هب  انم  رجح و  هب  مزمز  هب  دجسم  هب 
هوکش اجنآ  رد  مبای  وت  ّرف  هوک ز  ناتسب و  غاب و  مور  اج  ره  هب 

سب وت  يافص  ملاع  ود  رد  ارم  سکچیه  رگد  منیب  وت  زا  ناشن 
***

رد هب  رس  زا  منیریش  باوخ  هدش  رفس  نیز  مدمآ  زاب  هک  اغیرد 
نطو ممارحلاتیب  كاخ  نامه  نم  دزن  دبا  ات  دوب  نکیلو 

كاله لیو و  هاچ  نم و  هنرگو  كاپ  كاخ  نیا  هب  اشخبب  مه  ارم 
***

تا هنامیپ  یقاب ز  ماج  هدب  تاهناخیم » ناتسم  هب  اهلا  »
نک هزاوآرپ  تلادع  طسق و  نک ز  هزات  ناهج  يدهم  يور  زا  مه 

رحس هاپس  نمی  هب  یط  دوش  رگج  نوخ  نارجه و  ماش  ات  هک 
دهشم ینامرک - یتعیرش  تفع 
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؟ لایخ باوخ و  ای  لامآ  هبعک 

باتم خر  شزیزع  مان  زا  زگره  باب  حتف  ِدیلک  دش  نادزی  مان 
اهراک رد  دَُوب  يزوریپ  ِزمر  ادخ  ِمان  ِندروآ  نابز  رب 

***
منزیم ایرد  هب  لد  یهاگ  کیل  منزیم  اجرد  هتسبهتسکش - نم -

! نومزآ ِهاگهضرع  رد  ار  عبط  نونج - ای  تلاهج  زا  مناشکیم -
دیفسور شیامزآ  رد  موش  ات  دیما  ِمشچ  قح  ِهاگرد  زا  مراد 

***
دنکیم ایرد  ِنیع  ار  ياهرطق  دنکیم  اغوغ  هچ  اهلد  رد  قشع 

ماهداتفا ورهبور  شلایخ  اب  ماهداتفا  وا  دای  بشما  زاب 
میتشاد تمینغ  ار  قح  تبحص  میتشاد  تولخ  ِيادوس  نامز  ره 

ماهتسویپ نایکالفا  ِمَد  اب  ماهتسراو  نایکاخ  ِرابُغ  زا 
دنکیم ناتسمز  اب  ناراهب  هک  دنکیم  نآ  مرطاخ  رد  وا  ِدای 

***
یسراف رثن  مظن و  اب  هدش  رس  یس  نوزفا ز  متمدخ  ِياهلاس 

تسا هتسشنب  مرس  رب  يریپ  ِفرب  تسا  هتسخ  مناج  مسج و  نونکا  رگید 
دوش مک  متام  نوزفا و  میداش  دوش  مّرخ  لد  هک  اجنآ  موریم 

نیز ریز  مناشک  ار  تبغر  ِبسا  نینهآ  یمزع  روش و  ُرپ  يرس  اب 
مارحلاُتیب ِدصقم  ات  موریم  ماش  حبص و  يداو ، هب  يداو  نانچمه 

لِگ گنس و  هن  هدش ، نادابآ  لد  زا  لد  ِيارحص  رد  هک  يدابآ  قشع 
كاخ ِيارحص  رد  هدروآ  شدزیا  كاپ  ِيایرد  زا  هک  یبان  ِرهوگ 

ناکمال ِيارس  زا  هتشگ  هیده  ناهج  ِقلخ  رب  هک  يداینب  هفرط 
نیملسُم هاگهلبق  ناج ، هبعک  نیمز  ِمیلاقا  ِرومعم » ِتیب  »
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تسا هدرک  يرارقیب  اجنیا  شلفط  تسا  هدرک  يرادهناخ  اجنیا  رجاه » »

لیلخ دش  دمآ  هک  اجنیا  شرسمه  لیلج  ّبر  ِتمصع  ِهانپ  رد 
مایق رد  دوعق و  رد  نطاب ، مشچ  ماقَم  نیا  رد  ار  میهاربا  دنیب 

نیعل ِناطیش  ِقرف  رب  دنز  ات  نیمز  زا  ار  اههرمَج  هدرکعمج 
شادص ِگنهآ  دراد  یلاح  روش و  شادخ  اب  شیاین  ِتقو  بشهمین ،

ین ِگناب  نوچ  ار  شوگ  دزاونیم  يو  کیّبل » مهّللا   » همغن
رسپ ِهاگولگ  زا  دنیچ  هسوب  ردپ  ِتسد  اب  هتفر  ناُّرب  غیت 

لیعمسا ياج  هب  نابرق  دنک  ات  لیئربج  یچوق  هدروآ  ناهگان 
دش زورفا  ناج  زغن و  يدوبدای  دش  زور  نآ  رهظم  نابرق  دیع 
لیبس هَّللاتیب »  » ِنامهم رب  تسه  لیبسلس  ِلالز  زا  يراوگشوخ 

راگدای رجاه » دازون  زا   » هدنام رای  ِيوک  رابیوج  مزمز » ِبآ  »
؟ تسوا ِيوربآ  ای  لیعامسا » رجِح  « ؟ تسوا يوسیگ  ِرس  ای  دوسآ » ِگنس  »

؟ تسایربک ضیف  هاگیّلجت  ای  تسافص  راونا  ِروط  هورَم ؟»  » تسیچ
! بجع رد  ینام  هک  ینیب  اههفرُط  بجو  ره  رد  ینکیم  ور  اجک  ره 

***
بآ جاوما  اب  هفقویب ، موریم  بابُح  نوچ  ناج ، هبعک  ِفاوط  رد 

! مََرپیم يداش  ز  شدرِگ ، رب  درِگ  مرَح  ِعمش  هناورپ  مدش  ات 
فاوط ِلاح  رد  قشع  صولخ و  اب  فاطَم  رد  ندوب  هناورپ  دوب  شوخ 

روراب ما  بیُجی » نَما   » هتشِک رگداد  ِيادخ  ِفطل  زا  هتشگ 
***

هلآ هیلع و  هللا  یلص  تسافطصُم  ِناتسآ  ام  ِدصقم  تسادخ  ِزور  اهزور  مه  نیا  زا  دعب 
! نیرب سودرف  ِکشر  هنیدم  دش  نیلسرُملا  ُریخ  يور  ِغورف  زا 
تسوا كاشاخ  ام  مشچ  يایتوت  تسوا  كاخ  ریز  هتفخ  َملاع  ِجنگ 

وت يوک  ِدازهناخ  تماما  يا  وت  يور  ِدنبشقن  تمارک  يا 
راظتنا ترسح ، ِمشچ  اب  متشاد  رازن  یلاح  اب  لاس  ياهلاس 
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دوش ایرد  اب  لصو  ناج ، هرطق  دوش  انیب  لد  ِمشچ  تلامج  زک 

؟ لوسر ِهاگرد  هب  ایآ  منم  نیا  لوبق  دش  میاعُد  ایوگ  قح  ِشیپ 
؟ لایخ باوخ و  ای  لامآ ، هبعک  لاح ؟ تسیچ  ایادخ  منیبیم ! هچ  نم 

***
! تسا يراز  ياج  هک  لد  يا  نک  هوکِش  تسا ؟ يرادیب  اجک  منیبیم ! باوخ 
! لایخ باوخ و  همه ، نآ  دوب  اییوگ  لاح  روش و  نآ  دش  هچ  سپ  اغیرد ! يا 

! نم لامآ  هبعک  اجک و  نم  نم ! ِلاح  رب  ادب  مدیدیم ، باوخ 
اونیب تعاطتسا ، نیمادک  اب  ادن  نیا  مشوگ  هب  دیآ  نامز  ره 

؟ ياهدرک نامهم  هدناوخان - ار - شیوخ  ياهدروآ  ام  ِهاگرد  رب  يور 
! لوسر ِكاپ  ِدقرم  اجک و  وت  لوضفلاوب ! يا  نیشن  تیاج  ِرس  رب 

***
! ملد ياهمغ  جنر و  بیبط  يا  ملد  ِيادلی  ماش  ِبیبح  يا 

؟ تسکش نامیپ  نآ  رگید  دناوت  یک  تسب  هک  ره  تدوم  ِنامیپ  وت  اب 
« تسین راوشد  اهراک  نامیرک  اب   » تسین راکنا  چیه  ياج  یمیرک ، وت 

هد زاورپ  ِتردق  ملاب  هب  مه  هد  زاوآ  ارم  تهاگرد  هب  مه 
هدب یلاب  ار  زاورپ  نیا  ِقوش  هدب  یلاح  ار  زاوآ  نآ  قوذ 

! لاصو ِماش  دوش  منارجه  زور  لایخ  باوخ و  نیا  دبای  قّقحت  ات 
هاشنامرک ادیش - مساقلاوبا 

اهلگ ربمغیپ  رهش 

اجنیا تسا  مارح  رادلد  ِبل  زا  زُج  هداب  اجنیا  تسا  ماج  ِقرشم  حدق و  ِباتفآ 
اجنیا تسا  ماع  ِتمحر  مرک و  ِهاگراب  قشع  ِهگرد  رب  هُژم  زا  ناشفقوش  ِرتخا 

اجنیا تسا  مامت  تسود  ِخر  ِهام  یتسار  غورف  ِبارحم  رگنب و  اههفطاع  ربنم 
اجنیا تسا  مامُه  ِناماما  ِكاپ  ِتبرت  میناشفا  عیقب  ِنامادب  کشا  رهوگ 
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106 ص :
اجنیا تسا  ماما  راچ  همطاف و  ِتبرغ  قشع  ِتماق  دوب  زیوآمغ  هک  یبورغ  رد 
اجنیا تسا  مادُم  ِتسم  اههرطاخ  ُِلبُلب  رون  رغاس  نزب  تساهلُگ ، ِربمغیپ  رهش 

اجنیا تسا  مالس  تاجانم و  حیبست و  ياج  تاولص  ِلالز  شونالو  ِماج  زا  مئاص 
یناشاک مئاص  رغصایلع  دیس 

لصو هدژم 

دیما رون  زا  دش  نشور  لد  تشد  دیمد  مناج  قرشم  زا  وت  رهم 
دینش ار  تباجتسا  يادن  ات  اعد  تسد  نم  ياپاترس  تشگ 

دیچ وت  ضیف  نمرخ  زا  ياهشوخ  دوب  وت  لصو  نشلگ  رد  ناوتیم 
دیشک لد  مشچ  هب  تکاخ  همرس  ناج  لامآ  هلبق  يا  دوشیم 

دیسر ترادید  داعیم  نم  هب  ات  راظتنا  لاح  هب  مدوب  اهلاس 
دیپس حبص  دش  وت  رجه  بش  ات  ملد  دش  نشور  هنیئآ ، نانچمه 

دیشچ تضیف  مزمز  زا  نامگیب  دش  لصو  تسم  هک  ییوجادخ  نآ 
دیزو شیوس  نانج  زا  یمیسن  ات  قوش  دمآ ز  دجو  هب  الهش »  » سگرن

ناهفصا الهش -»  » هب صلختم  يرباص  هقیدص 

قّلعت هچره  قلح  رب  غیت 

ار هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  هاگن  زا  هعرج  کی  ار  دّمحم  یتسم  زیرب  نم  رد 
ار دب  هرطاخ  لاس  دنچ  نیا  مناج  زا  نکكاپ  رابب و  نم  رب 
ار دترم  هدروخبیرف  سفن  رابنیا  منک  مجَر  هک  ات  راذگب 

ار دّدرم  غیت  مزع  دناشنب  تسه  ّقلعت  هچره  قلح  هب  دیاب 
ار دّیقم  ِخسم  ياهلاب  نیا  هآ ! نکاهر ، طوطخ  هطیح  زا 

ار دّرجم  ناکمال  ءایشا  نم  تمس  هب  میسن  نوچ  تسرفب 
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107 ص :
ار دّدجم  ماج  زیرب  رتُرپ  تقیرابا  ز  نوعَّدَُصی »...  ال   » زا

ار دتمم  هناقشاع  دنخبل  ناراب  نیمه  لثم  زیرب  نم  رب 
جرک هانپیقداص - نسح 

جح رفس 

دش مبیبح  دهاش  لد ، مشچ  دش  مبیصن  جح  هک  دزیا ، رکش 
ینادزی غورف  ياههولج  ینافرع  تایح  مبیصن ، دش 

دمآ رارق  ار  هتشگرس  لد  دمآ  رای  لاصو  راگزور 
دش رّطعم  لگ  مناج ز  مسج و  دش  ربنع  کشم و  رپ ز  منماد 

دنداد مهر  مرح ، نورد  رد  دنداتسا  کئالم  مریسم  رد 
شاف ار  يدزیا  فطل  هیاس  شاف  ار  يدمرس  فاطلا  مدید 

رورغم رکیپ  هدولآ  متسش  رون  هماج  هب  موش  مرُحم  هک  ات 
یئایند بیرف  لد  هماج  یئام  نم و  دوخ  مدرک ز  رود 

روضح مزع  هب  ار  مارحا  متسب  روضح  مزب  هب  نامهیم  موش  ات 
مدش رای  راید  راپسهر  مدش  رارقیب  تفر و  متقاط 

منادیمن نم  داتفا  هچ  زا  مناج  نت و  رب  داتفا  هزرل 
نم مراد  لایخ  رکف و  سرت و  نم  مراد  لاصو  قوش  هچرگ 
اجک تسود  لاصو  اجک و  نم  اغوغ  شکاشک و  منورد  رد 

دش نوریب  مسج ، هاگرذگ  زا  دش  نوگرگد  دوخ ، لاح  زا  دیاب 
یکاخ هچارس  زا  میهراو  یکالفا  میوش و  ینامسآ 

تسا نیبقح  ِنایدیحوت  گناب  تسا  نیریش  هچ  هیبلت ، نتفگ 
داد رّرکم  ار  کیّبل  گناب  دادرس  ار  قشع  ياوآ  دیاب 

کیّبل ناهج ، هدننیرفآ  کیّبل  نابرهم ، دنوادخ  يا 
کیّبل اطع ، هرفس  بحاص  کیّبل  اطخ ، هدنشخب  وت  يا 
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108 ص :
کیّبلال هک  مونشب ، رگا  ياو  کیّبل  انث ، ره  راوازس  يا 

ملاع سّدقم  نیمزرس  متاخ  ربمیپ  رهش  هّکم 
تسا رومعم  تیب  قشع و  هناخ  تسا  رون  هناخ  هبعک ، هناخ 

میظعت اب  راگدرک ، رب  رد  میرکت  اب  تسیاب  هبعک  هب  ور 
تساجنیا قح ، ناقشاع  هلبق  تسادخ  تیب  میظع ، يانب  نیا 

نکاشامت يدزیا ، هناخ  نک  اّفصم  قح  راونا  لد ز 
تسادخ ّیلو  یلع ، هاگداز  تساجنیا  ناگتشرف ، هاگیاج 

درک دیاب  فارتعا  هنگ ، رب  درک  دیاب  فاوط  هبعک ، رود 
رایسب تمحر  تساوخ ، ادخ  زا  رافغتسا  دومن و  دیاب  هبوت 

لیلج ّبر  يوس  هب  مدرک ، يور  لیعامسا  رجح  هب  مداهناپ ،
اعد هب  شهاوخ و  هب  مدرب  تسد  الط  نادوان  راوید  تشپ 

هنیرید زار  زوس و  زا  متفگ  هنیس  هچیرد  مدرکزاب 
نم تمحر  ماج  ز  متشگ ، تسم  نم  تنحم  اهر ز  اجنآ  متشگ 

مدرک ادخادخ  هناقشاع ، مدرک  اههلان  کشا و  متخیر 
یناحبس رهش  هب  مدرک ، ریس  یناحور  بارش  مدیشکرس ،

تسازفاحور تسا و  دوسالارجح  تسابیز  هناشن  کی  ار  هبعک 
مدوصقم دوب ، هناخ  بحاص  مدوب  نوچ  فاوط  رد  ار  هناخ 

افص هب  ات  هورم  نیب  نک  یعس  الاو  تمه  كاپ و  لد  اب 
نک هلوره  رورغ ، تسکش  اب  نک  هلد  کی  شیوخ ، گنردص  لد 

لیعامسا رجاه و ز  زا  يدای  لیلخ  ناکم ز  نیا  رد  نکیم  دای 
کشم رغصا و  البرک و  زا  يدای  کشا  هیرگ و  یگنشت و  زا  يدای 

دشاب ناور  نآ  رد  مزمز  بآ  دشاب  نانج  زا  یهاچ  ار  هّکم 
ار مزمز  بآ  شون ، نک ، شون  ار  مغ  زا  رپ  لد  یناهر  ات 

نمیرها دنمک  ياج  تسین  نمیا  يداو  تستافرع ،
یئاس نیمز  رب  میلست  رس  یئامنب  فوقو  اج  نآ  دیاب 
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109 ص :
ارهز فسوی  يوب  دهدیم  ارحص  نیا  هک  وجب  لد  هناش 

: راداد اب  وت  وگب  ار  لد  زار  رادرب  اجتلا  زجع و  رب  تسد 
انیب نک  عبط ، روک  لد  نیا  اناد  رداق  دنوادخ  ياک 
رذگب ام  مرج  ناهانگ و  زا  ربمغیپ  ناج  الوم و  ناج 

میهاوخیم هچ  نم ، لاثما  نم و  میهاربا  جح  تسه ، رگا  جح 
زومآ یگدنب  بادآ  مسر و  زومآ  یگدنز  سرد  ینم ، رد 

تسا نادزی  رما  هب  نداهن  رس  تسا  نامرف  لاثتما  هظحل 
ینابرق وت  ینک ، ادها  هک  ات  یناحبس  يادخ  نامرف ، هداد 

یناسفن ياوه  نز ، نیمز  رب  ینّابر  ماقم  رد  یسر  ات 
ریصقت ای  دومن ، دیاب  قلح  ریجنز  رد  سفن  وید  ینک  ات 

تسا دیحوت  قشع و  رون و  يداو  تسا  دیواج  رهش  هوکشب  هّکم 
نوزفا یسب  دوشیم  لد  مغ  نوجُح  ناسریوک  نیمز  رد 

بلاطوبا قح ، ریش  ردپ  بئاص  دّحوم  ترایز  نک 
ارهز ترضح  بوبحم  ّما  يربک  هجیدخ  رازم  رب 

میظع رجا  ریگب ، شیادخ  زا  میظعت  نک و  بدا  نیشنب و 
تساحطب هنیدم و  هار  نیب  تسالاو  يداو  ردب ، لزنم 

شنادیهش هوزغ و  نیلّوا  شنارای  یبن و  زا  نک  دای 
تشاد دیاب  قافتا  تدحو و  تشاد  دیاب  قافو  ناملسم ، يا 
وت يزاسهراچ  یئاشگهر و  وت  يزاونلد  هک  یئادخ  يا 
قشع هناخ  هب  ارم  يداد  هار  قشع  هنارت  اب  هک  میوگ  رکش 

دوشگب لد  هب  ارت  هار  کیل  دوب  هتوک  هچرگ  قشع  رفس 
تسین نامرد  وت  زج  هب  ار  ام  درد  تسین  ناسآ  هبعک  رجه  ادخ ، يا 

رازآلد تسا و  روآ  کشا  تخس  راب  رخآ  ِعادو  ياههظحل 
مرایسب مرج  مراسمرش ز  مراکهنگ  رگا  اهلاراب 

تفگ دیاب  هنیدم  زا  ینخس  تفکشب  ناس  هچنغ  هک  کنیا  معبط 
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دش یئانشآ  يابهص  تسم  دش  یئاوه  ملد  هنیدم ، رد 
مدیئاس رهِم  كاخ  رب  ههبج  مدید  ار  قشع  دیشروخ  رهش 

تسازيداش ادز و  مغ  ابر ، لد  تسابیز  يدمحا  زبس  دبنگ 
يوفطصم فیرش  هاگراب  يوبن  سّدقم  ناتسآ 

تسارهز ترضح  ناهنپ  ربق  تساهلد  هدقع  هک  اّمعم  نآ 
ارهز هیرگ  نازحألاتیب و  الوم  زا  هنیدم  رد  نک  دای 

ردیح هتسکشلد  رسمه  ربمغیپ  زیزع  ارهز ، تسیک 
دراد رسپ  نسح  نیسح و  نوچ  دراد  رمث  شیتسه  نشلگ 

با نوچ  لدریش  كاپ و  يرتخد  بنیز  شنماد  هب  هدنارورپ 
يدُه ماما  هدزای  ردام  ادخ  لوسر  رتخد  همطاف ،
هَّللادبع ربق  دای ، زا  هتفر  هارمگ  مدرم  ياهمتس  زا 

تساهلگ هناشن  شیاجياج  تساسربنع  هک  نیمزرس  نیا  كاخ 
دننوفدم هنیدم  عیقب  رد  دننونکم  ّرد  هک  یناکلاس 

كاچدص نت  هتسخ و  لد  اب  كاخ  رد  رس  هداهن  اجنیا  نسح 
یئابیز جرب  ناشخر  هام  یئابیکش  هوسا  یبتجم ،

دای نک  البرک  ز  نازیرکشا ، داّجس  ترضح  ربق  رس  رب 
رصاق نم  قطن  تسا و  ملع  هوک  رقاب  ترضح  هب  نک  اجتلا 
نز قداص  ماما  كاخ  هب  رس  نز  قیاقش  تبرت  رب  هسوب 

دجما تلیضفاب و  يوناب  دساتنب  بارتوب ، ردام 
سابع البرک ، ورس  ردام  سایرپ  هقیدح  نیا  رد  هتفخ 
میهاربا كاپ  كاخ  رس  رب  میسن  هزات  تشهب  زا  دزویم 

لگ نیا  تسا  رشحم  حبص  عفاش  لگ  نیا  تسا  ربمیپ  مشچ  رون 
شیوخ تنحم  يوش ز  تحار  هک  ات  شیوخ  تجاح  هاوخب  شبانج  زا 

ربمغیپ يومع  هزمح ، ربق  رگنب  دحا  هگترایز  رد 
دحا رادمان  نادیهش  هب  دحا  راگدای  هب  ّتیحت  دص 
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تسنوفدم كاخ  هب  اجنآ  رذوب  تسا  نوزفامغ  يداو  هَِذبَر 

مکحم مواقم و  وگتسار و  متاخ  ترضح  رای  افواب 
ینادزی لوسر  عیقب و  اب  ینایاپ  ِعادو  هنیدم  رد 

تسا زوسناج  يالب  كاندرد و  تسا  زورفاشتآ  تسخلت و  خلت 
؟ تسا روسیم  هک  رگم  ندیرب  لد  تسا  رون  يدّمحم ، هاگراب 

؟ تفر نوخ  همشچ  نامشچ  ود  اب  تفر ؟ نوریب  تشهب  زا  دوشیم 
ناقاتشم عیمج  يوزرآ  نادرگاور  دوخ  فطل  زا  برای 

روضح زاوج  وت  دهاوخ ز  زاب  روش  اپارس  ِیفاص » نسحم  »
مق یفاص - نسحم 

جح سدقم  رفس  رد  یمالسا  قالخا  شرورپ 

بدا اب  اج  همه  رد  هنب  ماگ  ّبر  ِتیب  يوس  هب  یناور  هک  يا 
تسا رگید  يرظن  ار  قح  قشاع  تسا  رگید  يرفس  ّجح  ِرفس  نوچ 

شوکب یناوت  هچنآ  قح ، ِهر  رد  شوپب  ایند  هولج  زا  لد ، مشچ 
تسوا ِرما  اب  وت  مارحا  ششوپ  تسود  تاقیم  هب  ياپ  یهَِنب  نوچ 

ُنب خیب و  زا  نَکب  توخن  هشیر  نُک  صالخا  هب  وت  ترایز ، ِلسغ 
نُک كاچ  نت ، ربِک ز  نهریپ  نُک  كاپ  تلد  ز  یهایس ، هچ  ره 

نک زاغآ  نتشیوخ ، ِیقشاع  نُکزاب  ناهد  کیّبل ، هب  دعب 
مرتحم ِمرَح  ناز  يونشیم  مرَح  رد  يور  هک  لوا  هظحل 

ام ِقشع  زجب  هچره  زا  نَکب  لد ، ایب  شوخ  ياهدمآ  ام  هدنب 
بلط نامحر  ز  هنامیرک ، ِقلُخ  بلط  نارفُغ  ششخب و  ّقح  رَد  زا 
سب تسه  ار  وت  دنوادخ ، ِقشع  سوه  يوه و  هچره  زا  ُرِبب  لد 

راسمرش ادخ  دزن  يوشن  ات  رادشوه  تمنک  تحیصن  زاب 
نامرجم فص  هب  تدنربن  ات  نامرحمان  شوپورف ز  مشچ ،
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ّبر هاگرد  هب  رادارف  تسد  بدا  اب  ورب  لیعامس (1) ، ِرجح 
راز راز  رصب  ز  ناشفیب ، کشارامش  تمینغ  وت  ار  اعد  لاح 

ینابرع قیدص  فسوی 

جح ینافرع  زمر  زار و 

يوگب سوبب و  وت  ار  رَجَح  ِنکُر  يوشتسش  ناج  لد و  نک  رَصب  ِباز 
میرک يا  ماوت  نیکسم  هدنب  میحر  روفغ و  ِدنوادخ  وت  يا 

راجتسُم (2) مزَتُلم و  نیا  تمرُح  راگدرک  يا  تاهناخ  ماهدمآ 
ادخ يا  ریگب  فطل ، زا  نم  ِتسد  لوسر  ِلآ  ربمغیپ و  ِتمرُحلوبق  نک  مرَک  ار ز  ام  هبوت 

منم نادان  هدنمرش  هدنب  ادج  يدیلپ  هچره  زا  موش  ات 
تاهدنب نیا ، ِنطاب  زا  یهگآ  منم  ناریح  هتشگرس و  هرمگ و 
میرک يا  مرَک  یشخبن ز  وت  رگ  تاهدنمرش  هراچیب و  هدنب 

هدب مناما  طخ  ماهدم  میحج ؟ زا  دهدب  متاجن  تسیک 
تسا رس  رد  ارم  هک  يرورغ  ربک و  هدب  مناور  هب  ییایض  رون و 

ریدق میلع و  راّفغ و  ِقلاخ  تسا  رشحم  ِیگدنمرش  هیام 
لیلخ ماقم  ِتشپ  ورب  دعب  ریگزاب  نم  ِرس  زا  ارم  ِربک 

مدمآ زاین ، هب  ایادخ  يوگ  لیلج  ّبر  هب  وت  نک  بدا  ضرع 
شونب یماج  هس  ود  مزمز  دعب ز  مدمآ  زامن  رهب  ماهدنب و 

شوه لقع و  ترس ، هب  دیازف ، هب  ات 

. تسا مالسلا  هیلع  لیعامسا  ترضح  ففخم  لیعامس  - 1
وفع و ناهاوخ  هدـمآ و  هانپ  هب  اجنآ  رد  یجاح  هک  تسا  نیا  ینعم  هب  تقیقح ، رد  تسا و  ندروآهانپ  لحم  ینعم  هب  راجتـسُم  مزَتُلم و  - 2

هدـش عقاو  هدودـحم  نیمه  رد  زین  راجتـسُم  دـنیوگ و  ار  دوسالارجح  هبعک و  هناخ  رد  نیب  هدودـحم  مزتُلم  تسا . لاعتم  دـنوادخ  شـشخب 
ترـضح ماـقمالاو  رداـم  دـسالاتنب  همطاـف  ترــضح  هـک  دـنیوگ  دراد . رارق  یناـمی  نـکُر  بـنج  و  رد ، ربارب  هـبعک  هناـخ  تـشپ  تـسا .

. تسا هدروآ  ایندب  ار  شراوگرزب  دنزرف  هدیدرگ و  هبعک  هناخ  دراو  تمسق  نیا  زا  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 
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نیقی اب  رگنب  ار  ّقح  ِتردق  نیب  لیعامس ، ياپ  هزجعم 

افص قدص و  هب  رآ  ياجب  یعس ، افص (1)  رب  ورب  صالخا ، هب  دعب 
ایربک ِمرحلا  تیب  ِرد  رب  ایب  يدومن  ریصقت  هک  دعب 

راگدای ار  هَّللا  لیلخ  وت  يا  راگدرک  ِمرَح  يا  يوگب  زاب 
لیئربج رظن  اب  ادخ  رما  لیلخ ز  تیانب  قوش ، دص  هب  درک 

يرتهب نیمز  ِيور  همه  زا  يردیح  ادخ  ریش  ِهَگداز 
مایق (3) ره  یتضهن و  ره  زکرم  مارحلاُتیب  يدوبعم و  هَّکب (2) 

تفای رای  یتبحصمه  ِتّزع  تفایراب  تمرح  ِفْوَط  هب  هک  ره 
تسا یلع  زا  لزا  تمان ز  ِتمرُح  تسا  یلع  يالو  وت  فاوط  ِّرس 

ینابرع قیدص  فسوی 

جح حور 

مرتحم يا  رَِخب  نم  زا  نخس  کی  مرح  ِرود  هب  ماگ ، ینز  هک  يا 
تسا لطاب  یلع  ّبُحیب  وت  ّجح  تسا  لماک  یلو  قشع  اب  وت  ّجح 

ورِبآ ادخ  دزن  ار  وت  تسین  وا  ِلآ  یلع و  ِيالو  هب  زج 
نادب نیا  زا  سپ  وت  ار  نخس  ِزمر  ناوخب  نآرق  هیآ  زا  نخس  نیا 

يورهر رگا  تسا  نیمه  هار ، يوق (4)  تماما  هب  دش  یبن  نید 
ینابرع قیدص  فسوی 

. دوشیم متخ  هورم  هوک  هب  هدش و  عورش  اجنآ  زا  هبترم  تفه  یجاح  یعس  هک  تسا  افص  هوک  روظنم  - 1
96 نارمعلآ / َنیملاْعِلل . ًيدُهَو  ًاکرابُم  َۀَّکَِبب  يذّلل  ِساّنلل  َعِضُو  ٍتیب  َلَّوا  َّنا  تسا : میرک  نآرق  هکرابم  هیآ  نیا  هب  هراشا  - 2

تمرح داد و  رارق  مارحا  هناخ  ار  هبعک  دنوادخ   » 96 هدئام / ساّنِلل . ًاماِیق  َمارَْحلا  َْتیَبلا  َۀَبعَکلا  ُهَّللا  َلَعَج  تسا : همیرک  هیآ  نیا  هب  هراشا  - 3
.« دومرف بجاو  ار  نآ 

زا سپ  مخ  ریدغ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  يربمایپ  لاس  هس  تسیب و  زا  دـعب  هک  تسا  نید  لامکا  هیآ  هب  هراشا  - 4
ُتیضَرو یتَمِْعن  مُْکیَلَع  ُتْمَْمتا  ْمُکَنید و  مَُکل  ُْتلَمْکا  َمْوَیلا   » دیدرگ لزان  ترضح  نآ  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  یفرعم 

يارب تسا  نیئآ  نیرتهب  هک  ار  مالسا  مدومن و  مامت  امش  رب  ار  دوخ  تمعن  مدرک و  لماک  ار  امـش  نید  زورما   3 هدئام / ًانید .» مالسالا  مَُکل 
. مدیزگرب امش 
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جح یسایس  داعبا 

نک شومارف  قشع ، زجب  هچ  ره  نک  شوگ  افو  ار ز  ملد  ِفرح 
دوب لیاذر  ناهانگ و  ِكرت  دوب  لیاضف  ِکیّبل  وت  ّجح 

تسین مانصا  ِترفن  زج  وت  ّجح  تسین  مارحا ، ششوپ  نیا  طقف  ّجح ،
! شیپ هب  ار  یمدق  دراذگن  وگ  شیوخ  ّجح  ِفده  دنادن  هک  ره 

دوب تیاکش  هب  شتسد  هبعک ز  دوب  تیالو  ّطخ  رد  هن  هک  ره 
تسا نمشد  یمنص  ره  اب  یجاح  تسا  نشور  شفده  ییالو  ّجح 

تسام ماک  متس ، ِلامعا  خلت ز  تسام  مالسا  ِنمشد  ام  ِنمشد 
ینابرع قیدص  فسوی 

جح رد  یمالسا  تدحو 

میرگیدکی يوزاب  مه و  ِتسد  میرکیپ  کی  همه  ناملسم  هچ  ره 
مینزیم ینم  هب  ناطیش  هب  گنس  مینکیم  افص  یعس و  مه  هرمه 

میاهشیب کی  ز  هلمج ، تفص  ریش  میاهشیر  کی  همه  ناملسم  هچ  ره 
ریزب رس  ام  هزاوآ  مصخ ز  ریش  ِفان  درَِدب  ام  هنمیه 

تسا يزوس  متس  هلمج  ام  تمه  تسا  يزوریپ  لماع  ام  تدحو 
مه تشپ  مه  يورین  مه  يوزاب  مه  تشگنارس  راکیپ  عقوم 
ازع رد  ام  هجنپرس  ز  مصخ ، ازغ  رد  یگمه  ناشورخ  ِدعر 

تسا یگنهآمه  هک  ار  ادخ  رکش  تسا  یگنرکی  ِهّصق  ام  ِهّصق 
میرورس ناهج  قلخ  همه  رب  میربهر  کی  ِربنامرف  همه  ات 

ینابرع قیدص  فسوی 
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جح رد  شیاین  اعد و 

افصاب امن  وت  ار  ملد  ناج و  افطصم  ّقحب  اهلاراب 
امن ییالب  برک و  دوخ  ِرئاز  امن  ییالو  ّجح  ارم  ّجج 

وت ِناوخ  رب  همه  قیالخ ، هلمج  وت  نامرف  هدنب  ناهج ، ود  يا 
نک روک  یلع ، ِنادوسح  ِمشچ  نک  رود  مرح  نیطایش ز  دنُج 

مرتحم امَِنب  ار  یلع  بزح  مرح  زا  ناِرب  دورمن ، رکشل 
نک دنب  رد  همه  فلاخم ، هچ  ره  نک  دنمرفظ  مالسا ، رکشل 

یلجنم دنکب  شهام ، ِتعلط  یلع  ِلآ  ِفسوی  امن  رمآ 
نب خیب و  زا  نَکب  ملاظ  هشیر  نک  زارفارس  هعیش  شمدق ، اب 
نک دازآ  متس  زا  ناهج ، قلخ  نک  داش  یلع  ارهز و  هدید 
ماما نآ  جرف  بر ، ای  لِّجَع  مامت  ام  زا  هدش  لمحت  ربص و 

نیمغ لد  یگمه  الوم  هعیش  نیبب  ار  فجن  نینوخ (1)  هعمج 
هدش مه  اب  همه  نیطایش  ِدنُج  هدش  مهبُم  هرسکی  ناهج  ِراک 

همطاف ّقحب  اهلاراب  همه  ياعد  زورما ، دوب  نیا 
راوتسا امنب  شمایق  ز  نید ، رادب  تمالس  هب  ار  لک  حلصُم 

نک دورمن  ز  كاپ ، ناهج ، ّلک  نک  دوبان  هرسکی  نید  نمشد 
ینابرع قیدص  فسوی 

هخروم هعمج  زور  خیرات  رد  هک  تسا  فرشا  فجن  رد  نینمؤملاریما  ترضح  میرح  رد  مالسا  نانمشد  يراذگبمب  تیانج  هب  هراشا  - 1
دصکی تداهشو  میکحرقابدمحمدیس  هَّللاتیآتداهـش  هب  رجنم  تسویپ و  عوقوب  فجن  هعمج  زامن  زا  دعب  لاس 1382  هام  رویرهش  متفه 

. دش حورجم  رفن  تسیود  زا  شیب  رفن و  هس  یس و  و 
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دوعوم يدهم  ترضح  هب  باطخ 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع 
نانمیرها ِيدوبان  یپ  رد  نامز  نیا  باتشب  ارهز  فسوی 

دناوت هاپس  نارای و  هلمج ز  دناوت  هارب  مشچ  نارظتننم ،
نک عفد  رشب ، ز  دسافم ، هچ  ره  نک  عطق  اج  همه  قفانم ، ياپ 
بات ربص و  ام  ِلد  زا  رگد  تفر  باکر  ردنا  هنب ، كرابم  ياپ 

ینابرع قیدص  فسوی 

جح رفس  رد  مالسلا  مهیلع  عیقب  همئا  ادخ و  ربمغیپ  ترایز 

لوبق اداب  وت  ز  ترایز ، جح و  لوسر  میرح  هب  اپ  یهن  هک  يا 
نُک شون  ناج ، ز  دیحوت ، هداب  نک  شوگ  ارم  ِهاتوک  هتکن 

دورد دیآ  وتب  کیالم  ات ز  دورو  نک  نیما ، ِلیربج  ِرد  زا 
تسا رضاح  یهن  هک  اجره  هب  ياپ  تسا  رظان (1) اج  همه  ربمیپ  حور 

لجخ تیادخ  ِدزن  يوشن  ات  لد  نک ز  نورب  وت  ار  ایر  گنر و 
نیبب ار  یلع  وت  ربمیپ ، بنج  نیقی  رب  یسر  هک  نک  رظن  کین 

تسام نامیا  هلمج ز  یتسود  تسام  ناماما  رهش  یبن  رهش 
؟ تسادخ ِلوسر  بنج  وا  ایآ  تساجک  ارهز  هک  سرپ ، دوخ  لد  زا 

تسا (2) رتسب  رد  هتفخ  دبا  هب  ای  تسا  ردنا  عیقب  ِناتسلگ  هب  ای 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ناربمغیپ  متاخ  يرگنیم  نادب  نیا  یهن  هک  اج  ره  هب  ماگ 

وا لوسر  ادخ و  هک  دینک  لمع  وگب   » 105 هبوت / َنُونِمؤُْملاو . ُُهلوسَرَو  ْمُکَلَمَع  ُهَّللا  يَرَیَـسَف  اُولَمْعا  ُْلقَو  : » دراد همیرک  هیآ  نیا  هب  هراشا  - 1
.« دننیبیم ار  امش  لمع  مالسلا ] مهیلع  موصعم  ناماما   ] نانمؤم و 

. تسا هدش  نفد  تسا  یبنلادجسم  ءزج  نونکا  هک  شدوخ  هناخ  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  یلقن  هب  انب  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  - 2
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117 ص :
همطاف ردپ  ِمزر  ِدهاش  همه  قدنخ  ربیخ و  دُحا  ردب و 

؟ تسا دعاس  یسک  هچ  ار  لُسُر  ِمتخ  تسا  دهاش  اج  همه  هنیدم  رهش 
تسا ربمغیپ  روای  اج  همه  رد  تسا  ردیح  یبن  يوزاب  دعاس و 

تسا یلع  ربیخ  ِبحرم  دشُک  هکناو  تسا  یلع  ربمیپ ، سْفَن  دوب ، هکنآ 
داهج هدومنن  سک  یلع  وچمه  داز ؟ دوبعم  هناخ  وا ، وچ  تسیک 

نیمزرس نآ  رد  تسود  يا  رگنیم ، نیبم  ِماما  ياهمدق  ياج 
همصاع نآ  رد  هیامنارگ  داب ، همطاف  ِنسح  نیسح و  دای 

ْریَس رهش  نیا  رد  دندومن  هلمج  ریخ  هب  یمارگ  ِناماما  دای 
ینابرع قیدص  فسوی 

عیقب يارب  میناشف  کشا 

عیقب يارب  میناشف  کشا  عیقب  يادف  هب  ملاع  ود  ناج 
دنربمغیپ ردیح و  ِلد  ناج و  دنردنا  نآ  رد  هک  یماما  راچ ،

تساور شیارب  هدید ، زا  دور  نوخ  تسابتجم  ِنسح  نانآ  لّوا 
داتف اپ  زا  ردپ  ِغاد  هکنآ ز  دابعلانیز  ِترضح  يرگد  ناو 

تسا رقاب  شبقل  دّمحم ، مان ، تسا  رگید  یلُگ  ربق ، نیا  ِيولهپ 
تسا رفعج  يولع  ِلآ  ِقداص  تسا  رقاب  شردپ  راوج  هکنآ 

همطاف ِیفخ  ِربق  هب  هّصاخ  همه  يادف  هب  یناهج  ِناج 
تسا ربمغیپ  رکیپ  زا  ياهعضب  تسا  ردنا  عیقب  هب  یلقن  هب  هکنآ 
دادب تماهش  سرد  ام  هب  هکناو  داتف  اپ  زا  شمغ  زا  یلع  هکنآ 

یلع ياپ  هب  داد  دوخ  یتسه  یلع  يادف  قشع ، زا  دش  هکنآ 
عیفر یماقم  دنراد ، هک  تسه  عیقب  رد  يرگد  روبق  زاب 
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ادخ لوسر  تاّمع (1)  يولهپ  البرک  ِهَش  ياّقس  ِردام 

دناهتفُسان ِرُد  نوچمه  یضعب  دناهتفخ  نآ  رد  هک  یناسک  زاب 
عیقب ردنا  مدبمَد  ربب  هرهب  عیقب  ردنا  مدق  يراذگ  هک  يا 

راز راز  ناشف  هب  تکشا  ِرهوگ  راد  شیپ  مدق  هژیو ، یبدا  اب 
امن نانآ  یمولظم  دای ز  امن  ناماما  ِرذن  ناور  کشا 

نک داد  یبن  ياهلگ  ِمغ  زا  نک  دای  دُحا  نادیهش  هلمج 
قیفش میرک و  ِقاّلخ  ِهگرد  قیقر  دش  تلد  وچ  روآرب ، تسد 

ادج تمحر  ِرد  زا  يوشن  ات  ادخ  زا  هاوخب  تساوخ  تلد  هچ  ره 
تسا رواد  ِیمئاد  هگیاج  تسا  رگید  یلد  هتسکشب  ِلد  نوچ 

ینابرع قیدص  فسوی 

نیفیرش نیمرح  اب  ناگدننکعادو  لاح  فیصوت 

شیوخ بلق  ادج  رای ، زا  منک  نوچ  شیرپ  لد ، هدمآ و  عادو  ِتقو 
تسا ردیح  یبن  ِداماد  ِقشاع  تسا  ربمغیپ  قشاع  ملد  ناج و 

همطافینب يادیش  ِقشاع  همه  ناماما  ارهز و  قشاع 
تسا هدمآ  ناغف  هب  لد ، ِکلبُلب  تسا  هدمآ  نازخ  هک  نونکا  رصب  يا 

رگج ِغاد  ز  بوذ ، موشن  ات  رصب  يا  کشا ، هب  شاب  نم  ِروای 
ریپ خرچ  زا  هلگ  دص  نم  تسه ز  ریگب  متسد  هدمآ  عادو  تقو 

یتقُرف لزا  يدوبن ز  هک  ای  یتصرف  ام  هب  دادیم  هک  شاک 
يرذآ دنزن  مناج  هب  رجه ، يروای  مدنُک  رگ  ناور  ِکشا 

تسا هناگیب  هرسکی  نم  لد  نیا  تسا  هناوید  ِتلاح  نم ، ِتلاح 

مالسلا اهیلع  نینبلاما  ترضح  فیرش  ربق  اهنآ  رونم  ربق  راوج  رد  هک  دنتسه  هکتاع  هیفص و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ياههمع  - 1
. دراد رارق  عیقب  ناتسربق  يدورو  برد  یکیدزن  رد  هک  تسا  مالسلا  هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  ردام 
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دشن تحیضف  هب  زج  شتبقاع  دشن  تحیصن  ياریذپ  هک  لد ،

تسا ادخ  لوسر  يادیش  قشاع  تسالتبم  نم  يریجنز  ِلد  نیا 
تسا یلجنم  مرثا  نیا  زا ، لد ، فرح  تسا  یلع  لآ  ربمغیپ و  قشاع 

ناشنابرق هب  داب  ملد  ناج و  ناشنارجه  مغ  زا  منک  هچ  نم 
تسا لد  ِزادگ  زوس و  زا  نخس  نیا  تسا  لکشم  ادخب  اج  نیز  نتفر 

وضو اج  نیا  رد  میریگب  هک  ات  وزرآ  قح  مییامن ز  زاب 
ینابرع قیدص  فسوی 

تسا تخس  ردقچ  ییادج  هظحل 

ددعیب مبلطیم  ار  وت  ِفطل  ددم  بر  ای  هدمآ  عادو  تقو 
تسا ندرم  نتخوس و  ندز و  َرپ  تسا  نداد  ناج  عقوم  عادو ، ِتقو 

نم ِدوبعم  هناخ  نم و  ناج  نم  دوصقم  هبعک  نم  هلبق 
داب هدنز  وت  هب  دنوادخ  ِنید  داب  هدنیاپ  وت  مان  دبا  هب  ات 

ییوت مئاد  شزومآ  زکرم  ییوت  مئاق  يدهم  ِهگهیکت 
راوتسا نامب  وت  تمایق  هب  ات  راگدنوادخ  كاپ  ِمرح  يا 

هآهآ نم ، وت  ِدزن  زا  مور  نوچ  هاگچیه  يورن  مناج  لد و  زا 
بلط نیا  قح  ترضح  زا  منکیم  ّبر  هاگردب  هتسکشب  لد  اب 

لوتب ملاع  ود  يوناب  ِتمرُح  لوسر  ياعدب  اهلاراب 
امن تیانع  زین  رگد  راب  الع  شرع  تنیز  یلع  قح 

لوبق ار  بدا  ضرع  نیا  نکب  دوخ  لوسر  يوک  رئاز  موش  هک  ات 
مربمغیپ ِتمرُح  امن  وفع  مرک  زا  ریگب  قیّدص )  ) تسد ز

امن مراک  هب  فطل  زا  رظن  کی  امن  مراز  ِتلاح  نیا  رب  محر 
تشر ینابرع - قیدص  فسوی 
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ددنبیم بانط  اهتب  ندرگ  هب  یسک 

میهاربا يوربآ  دورن  ات  هتسشن  میهاربا  يورهبور  رسپ  دوب  هتسشن 
؟ میهاربا يوزرآ  مادک  هتفر  داب  هب  تسا  گنتلد  ردقچ  دراد ، هرهلد  ردقچ 

میهاربا يوه  ياه و  نآ  تبیه و  تساجک  دراد  ولگ  رد  هدروخ  كرت  ضغب  رازه 
میهاربا يوس  هنوگ  نیا  دودیم  قوش  هب  شدنزرف  شوگ  هب  وا  رگم  دوب  هتفگ  هچ 

میهاربا يوخ  قلخ و  زا  ماهدنام  تفگش  دنتفریم  قایتشا  اب  هچ  هاگهدعو  هب 
میهاربا يور  هب  دتفین  هک  دنک  ادخ  رجاه  شرسمه  زیمآشنزرس  هاگن 

میهاربا يولگ  رب  دنز  هسوب  رازه  رجنخ  نیا  دشیم  شاک  ردپ : يوزرآ  و 
میهاربا يوجتسج  رد  هلوره  هب  یسک  الاح  دوریم  هودنا  مهبم  تمس  هب 

میهاربا يوب  هب  دنامب  هدنز  هک  رگم  شیپ  رد  نز  هرابود  ار  رفس  هار  هتفرگ 
***

میهاربا يومع  دمهفن  هک  دنکادخ  ددنبیم  بانط  اهتب  ندرگ  هب  یسک 
روباشین لدافص - شخبادخ 

تسوت لصو  يارب  یهار  طقف  جح 

تسا یناوضر  تبرت  اجنیا  كاخ  تسا  ینافرع  یسب  اجنیا  اههظحل 
يوجوتسج کی  رد  قشع  موجه  زو  يوه  ياه و  نیا  زا  مارآ  دوش  ناج 

ریثک اجنیا  یلدمه  يروای و  ریظنیب  اجنیا  قاّشع  تدحو 
رامشیب اجنیا  قشع  ناغمرا  راید  نیا  نیرفآزاجعا  قشع 

تسا رتالاو  یتبرت  اجنیا  كاخ  تسا  رگید  ینامسآ  نوچ  نیمز  نیا 
نیمز نیا  تسا  ناج  دوصقم  دصقم و  نیمز  نیا  تسا  نالدادیش  هلبق 

ولگ رد  يداش  ضغب  ینعی  هبعک  وزرآ  ینعی  قشع ، ینعی  هبعک 
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اهتنایب یتدحو  ینعی  هبعک  ادخ  يا  ندوب  وت  اب  ینعی  هبعک 

تساهزاغآ نیرتابیز  أدبم  تساهزاورپ  نتسر و  رهش  هّکم 
دهدیم احیسم  رب  ناج  دص  هّکم  دهدیم  اتکی  قشع  يوب  هّکم 

تسا نت  سبح  زا  نتسر  رهش  هّکم  تسا  نشور  ياههیآ  رهش  هّکم 
راظتنا کشا و  رهش  ارهز  رهش  رارقیب  هنیدم  رد  لد  دشکرپ 

لوتب يارهز  ياهترسح  رهش  لوسر  رهش  ردیح و  الوم  رهش 
یهدیم ترتع  خرس  سای  يوب  یهدیم  تبرغ  يوب  هنیدم  يا 

تسوت شوهدم  نارئاز  كاپ  بلق  تسوت  شوغآ  رد  سای  هنیدم  يا 
تسانشآ لد  اب  هچ  تبرت  نیا  يوب  تساجک ؟ ارهز  هعقب  هنیدم  يا 

دسریم دمحا  ِبان  ِسای  يوب  دسریم  دمحم  رطع  لگ ، رطع 
عیقب دراد  ناج  هدنزوس  یتبرغ  عیقب  دراد  نارکیب  یقشع  روش و 

دوشیم ایرد  وچ  دشاب  رگ  هرطق  دوشیم  افصم  اجنیا  ناج  حور و 
دیدپ دیآ  نورد  رد  یبالقنا  دیپس  اجنیا  دوش  لد  یگریت 

نابز گنر و  روشک و  زا  فرح  تسین  نایم  رد  يزرم  تسین  اجنیا  رگید 
دیدپ دیآ  داّحتا  اجنیا  دیاب  دیرفآ  قشع  تردق  اجنیا  دیاب 
راوتسا زارفرس و  تدحو  هوک  راکشآ  اجنیا  مالسا  تردق 

؟ یگداس داحتا و  زار  تسیچ  یگدادلد ؟ نیا  زار  اما  تسیچ 
ییوت اهنت  ناقشاع  يوزرآ  ییوت  اهنت  ناگدادلد  دصقم 

تسوت رهب  زا  ناوراک  يوهوياه  تسوت  رهب  زا  ناج  ياهيرارقیب 
لد دوبعم  ییوت  ناج  زیزع  يا  لد  دوصقم  ییوت  اهنت  ادخ  يا 

ییوت اهنت  یگداس  نیا  ثعاب  ییوت  اهنت  یگدادلد  نیا  زار 
تسوت لصا  دوجو و  اب  ییانشآ  تسوت  لصو  يارب  یهار  طقف  جح 

ناهفصا يدباع - هدژم 
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  اّنمت  دراد  زین  لد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  اهنت  تساهنت ، وت  اب  لزغ 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  اّلقت  رسارس  یخرس  هنوگ و  قشع  یمشیربا  تسا  يدیپس 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  اشامت  قرغ  تساپارس  تریح !! نامشچ  تسا  ناشن  کلوپ  هچ 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ای  يرقلاّما  یلاوح  تسا  رون  تسا  گنر  تسا  خرس  تسا  زبسهچ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  احطب  طیرارق و  زاجح و  دراد  هروشلد  هّکم  ارح  رد  ارح 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ایرد  زبس  هداّجس  هب  مدرکهیرگ  نم  هک  بش  نآ  دوب  اجک 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  اهنامسآ  تمرح  يا  وت  روایب  يزاین  متسد  ود  يارب 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ابیرق  َنوکَی  ْنا  یصَع  ادرف ! تسا  راظتنا  شیور  رد  هچ 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  اغیرد ، اغیرد ! اغیرد ، كالول  كالول  كالول  كالولو 

يرازاب هبنش  یساّبع  دیشمج 

رادید ضیف 

وت نشلگ  نحص  ياهلگ  وت و  نابرق  هب  ناج  وت  ندید  زا  دش  هزات  مناج  هَّللالوسر  ای 
وت نماد  زا  تسد  تشاد  مهاوخنربمتسههک  ات  تمحر  يور  زا  ياهدرک  مبیصن  ترادید  ضیف 
وت نشور  يور  رادید  زا  دش  نشور  لد  مشچ  يدناشن  مشیوخ  رب  رد  يدناشچ  ملصو  تبرش 

وت نت  رب  تلاسر  زبس  هماج  دزاربیم  يریما  اهلد  همه  رب  يریذن  مه  ریشب و  مه 
وت نمرخ  زا  نیما  لیربج  درک  ینیچهشوخ  لزان  وت  رب  دش  يدمرس  رون  هک  يردق  بش  نآ 

وت نکسم  دش  ارح  راغ  نماد  بش  لهچ  ات  نینیس  روط  رون  هاگیلجت  دش  تمحر  هوک 
وت نمشد  دوسح  نامشچ  تسود  يا  داب  روک  درادن  ییارهز  وت  نوچ  تلاسر  هار  نمشد 

وت نهاریپ  نماد  زا  دابم  هتوک  ام  تسد  رشحم  زور  نکیلو  ام  مرج  تسا  نیگنسهچرگ 
لاحمراهچ تسودیلع - نویامه 
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هنیدم رد  نارئاز  ياوه  لاح و 

وناب مسریم  تسا  زاب  هرجنپ  کلپ  وناب و  مسریم  تسا  زامن  تقو  هرابود 
تسا ریگارف  شاهنیرید  تبرغ  ردقچ  تسا  ریگلد  ردقچ  اجنیا  وت  رهش  ياوه 

دریگیم هناقشاع  ار  وت  مان  غارس  دریگیم  هناهب  میاعد  ياهتسد  و 
منادیمن مایگنتلد  رخآ  تساجک  مناریح  ردقچ  متوکس ، قرغ  ردقچ 

تسهدناوخ اههچوک  هب  ار  دوخ  تبرغ  رعش  تسهدنام و  یسک  اهلخن  فرط  نآ  زونه 
تسا دردرپ  هشیمه  هار و  هب  مشچ  هشیمه  تسا  درم  کی  ياهماگ  رظتنم  هچوک  و 

تسییاروها ياهیآ  زا  رپ  رهش  مامت  تسییاشامت  اههچوک  نیا  تبرغ  هرابود 
مدرگیم هراتس  کی  طقف  يوجتسج  هب  مدرگیم  هرابود  ار  ملد  هچوکهچوک  و 

دیآیم بیجی  نما  هیآ  يادص  دیآیم  بیرغ  ییاههرجنح  يادص 
؟ دناوخیمن نامسآ  نیرتهتسخ  يارب  دناوخیمن ؟ ناذا  اجنیا  رد  هرابود  یسک 

دش لزغت  زا  رپ  ییاهر ، هوکش و  زا  رپ  دش  لگ  نآ  رطع  رپ ز  ملد  غاب  هرابود 
تسا نیمآ  سامتلا و  زا  رپ  رهش  مامت  تسا  نیگمغ  هچ  اهربق  نیا  هصق  هنیدم 
تسا دایرف  ياهتنا  یلو  هدرک  توکس  تسا  دایرف  ياج  نتسکش و  ياج  عیقب 

ششود رب  هراپهراپ  يونثم  رازه  ششود  رب  هراتس  بورغ  غاد  عیقب 
؟ يدنخیمن انشآ  درد  رئاز  يور  هب  يدنخیمن ؟ ارچ  یتوکس ؟ قرغ  ردقچ 

زیگنالایخ هنهپ  نیا  رب  رون  شاپب  زیگنالالم  تبرغ  نیا  رب  هام  باتب 
تساجنیا تشونرس  ریدقت و  شوخ  رخآ  تساجنیا و  تشهب  اوه  رد  اشگ  لاب  هبیرغ 

مشاب ترد  رب  هدیدرگ  وت  مان  زینک  مشاب ؟ ترتوبک  اجنیا  یهدیم  هزاجا 
مهاوخیم هناقشاع  ار  وت  روضح  طقف  مهاوخیم  هناد  هن  بآ و  هن  قشع  هب  مسق 
وت یناشن  اههچوک  نیا  لد  رد  دوبن  وت  ینابرهم  فطل و  وت و  يادف  ملد 

مریمیم بیرقنع  ادخ  هب  تايرود  مریگلد ز  یظفاحادخ و  تقو  هدیسر 
مدرگرب هک  وگن  تزاین  زار و  قمع  هب  مدرگرب  هک  وگن  تزامن  رهم  هب  مسق 
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دتفایم كاچ  هنیس  لزغ  هژاوهژاو  دتفایم و  كاخ  هب  اجنیا  ماهتسخ  رعش  و 
مراد تتسود  هداجس  یکاپ  ردق  هب  مرابیم  ربا  لثم  موریم و  هک  نم  و 

ناهفصا ینازوخ - یمومُع  ماهلا 

هنادرُد ِرُد 

نیمز تاهابم  رخف و  هیام  نیملسم  هاگهلبق  يا  مالسلا 
اههنادرُد ِرُد  يا  هناگی  يا  اههناخ  ِنیرتابیز  ياهبعک 

منک لددرد  وت  اب  ات  مدمآ  منک  لزنم  مدمآ  ترانک  رد 
ماوت نوتفم  نازوس و  روهلعش ، ماوت  نونجم  هک  میوگ  مدمآ 

ماهدرک رت  وت  رجه  زا  اهمشچ  ماهدرک  رس  نوچ  وتیب  ار  اهزور 
بیصن نک  مزمز  بآ  زا  ياهعرُج  بیبط  اتکی  يا  نامرد و  ارم  يا 

دنک مکانشَت  قشع ، رد  رتهنشت  دنک  مکانشطع  ات  هد  ياهعرج 
ماهتسج ینامسآ  كاپ  گنس  ماهتسج  یناشنیب  زا  ناشن  کی 

رگجنینوخ بل  لاخ  هیس  نآ  رجح و  صرق  زا  مهاوخیم  ياهسوب 
دنک دشیم  رگا  نونجم  تلاح  دنک  دوخیب  ارم  دوخ  زک  ياهسوب 

دمد مزاس  رد  قشع  ياههیآ  دهد  مزاورپ  شرع  ات  ياهسوب 
ار شیک  ماما و  نیئآ و  نید و  ار  شیوخ  میوجزاب  ات  مدمآ 

ادخ لقث  زکرم  مزاسب  لد  اهتنایب  هبعک  فاوط  رد 
تاهناوید یقشاع ، ره  دنکیم  تاهناخ  فوط  قشع  رهش  تفه 

وت لصف  دراد  هچنآ  میوش ز  تسد  وت  لصو  يانم  رد  ات  مدمآ 
رون یکیرات ز  کیکفت  رشحم  روعش  لقع و  رعشم  وت ، رعشم 

لیلدلانیع يدش  قح  توبث  رب  لیلخ  یتشگ  ار  میهاربا  هک  يا 
دومن اجنیا  هدش  شیعس  زا  مزمز  دوهش  اجنیا  تسا  رجاه  ياپ  ياج 

دومن نامیا  یکاپ  يادف  ناج  دومن  نابرق  دوخ ، لیعامسا  هک  وا 
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دسریم مدامد  تیاهلگ  يوب  دسا  تنب  همطاف  باجح  يا 

دهدیم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ياهلگ  يوب  دهدیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحا  يوب  تیاهتشخ 
میلع انیب و  هاگآ و  عماس و  میحر  نامحر و  يراهق و  هک  يا 

نک هدنکآ  دوخ  رهم  زا  ام  بلق  نک  هدنب  ار  ام  ریگ و  ار  ام  تسد 
ناهفصا يزرمارف - رالاس 

دحا هوک  اب  ییاوجن 

!! دحا
اشگب نابز  مد  کی 

!؟ اهنت نیرتاهنت  ياهدنکفا ، ریز  هب  رس  تکاس  مارآ و  ارچ 
مناوخیم کین  تهاگن  مرش  زا  هک 

دشوجیم درد  توکس و  زا  یناشفشتآ  تاهنیس  نایم 
نک یفطل  زیخشتآ ، مرگ و  بورغ  رد  رفاسم ، نیا  اب  ایب 

اشگب نابز 
ناتسریوک نیا  رد  ياهنشت  نوچ  نم  هک 

مدرگیم شیوخ  تارطاخ  مامت  لابند  هب 
مواکیم هفقویب  ار  كاخ  مامت  مکشا  اب  و 

، خیرات هتسخ  ناقشاع  ياهماگ  روبع  زا  مبایب  یشقن  رگم 
هدیکشخ يارحص  نیا  كاشاخ  سخ و  يور  رب 

ریشمش هزین و  نانس و  زاوآ  نابسا و  ههیش  يادص  زا  اجنیا  رگید  هچرگا 
اهیمخز دایرف  زا 

نمشد هناتسم  هدنخ  يادص 
روابادخ نایوجگنج  نامایب  شالت 
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126 ص :
تسین یناشن 

. رارکت نک ، رارکت  ار  خیرات  یمخز  تارطاخ  میارب 
دیرابیم هنتف  رارش  یتسه  هنودرگ  زا  هک  يزور  نآ  زا  نم  اب  وگب 

شایلاشوپ تردق  مامت  اب  نمشد  و 
شاهنهک ياهمخز  مایتلا  يارب  دیاش 

رگنس هب  رگنس 
ریوزت هعدخ و  ایر و  زا  یحالس  اب 

دمآیم قشع  ياههلق  حتف  يارب 
دناشفایم تشد  رد  ار  هنیک  رذب  و 

تمینغ قوش  اب  هک  ینانآ  زا  نم  اب  وگب 
اهروخشال ناس  هب  هدرک ، اهر  ار  دوخ  رگنس 

. دنتشگیم شیوخ  مهس  لابند  ناگتشک  نایم  رد 
گنس اب  نانمشد  يدید  هک  ار  ینامز  يدرکیم  هچ  نم ، اب  وگب 

!؟ دش نینوخ  رهد  ریظنیب  نآ  بل  دنتسکش و  ار  ربمیپ  نادند 
مالسلا هیلع  یلع  يدیدیم  هک  یتقو  یتشاد  یلاح  هچ  نم  اب  وگب 

، نامیا هصرع  درمدار  نآ 
، اما دوب ، راشرس  اهمخز  زا  شنت 

. دیگنجیم هنادرم  ادخ  نییآ  ظفح  يارب 
نمشد اب  گنج  ياههصرع  درمریش  زا  وگب 

دیحوت ههبج  هانپ  تشپ و  نامه 
دساف هراکدب و  نز  کی  ياهتسد  نایم  رد  شبلق  هک  هظحل  نآ  رد 

!؟ يدرکیم هچ  دش ، ناشخرد  يدیشروخ  وچ 
وگب نم ، اب  وگب 

یتشاد یلاح  هچ  بش  نآ 
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127 ص :
نمشد هداتفا و  نوخ  كاخ و  رد  ادخ  نادرم  هک  یتقو 

رهاظ هب 
يزوریپ حتف و  نیا  زا  تسمرس  حتاف و 

!؟ دیدنخیم هناتسم  هدادرس و  نونج  زاوآ  تشد  نایم 
 ... وگب نم ، اب  وگب 

اما
شوماخ تکاس و  میوربور ، اجنیا ، هداتسا  دحا 

مرگ یکشا  مرگ و  يزادگ  زوس و  اب  مرگ ، یبورغ  رد  نم  اب 
ار شنورد  دزوس  نم ، هب  دشخبیم  و 

تشد هوک و  يور  رب  دشکیم  ار  شرداچ  تکاس  مارآ و  بش  و 
تریح رد  قرغ  انمت ، درد و  زا  زیربل  نم  و 
دحا ياپ  رد  هزمح ، غارچیب  هاگلتق  رانک 

. میرگیم مارآ 
نارهت یجرف - دمحا 

لد غرم  گنهآ 

تسوا زا  اهيدنلب  یتسپ و  هکنآ  تسود  كاپ  مانب  رتفد  لّوا 
میهدیم ناج  وا  قشع  رهب  هکنآ  میهنیم  رس  وا  هاگرد  رب  هکنآ 

« دمّصلا هَّللا   » میئوگیم هکنآ  ددم  وز  اهنت  میئوجیم  هکنآ 
يرخآ دشابن  وا  زا  دعب  هکنآ  يرگید  دشابن  وا  زا  لبق  هکنآ 

دهدیم یتسه  گنر  ار  ناتسین  دهدیم  یتسم  روش و  شقشع  هکنآ 
رتشیب شفرب  شیب ، شماب  هک  ره  رتشیرلد  دنک  ار  قشاع  هکنآ 

دهدیم يزاونلد  ار  ناقشاع  دهدیم  يزاینیب  شزان  هکنآ 
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128 ص :
دش كالفا  هراوآ  یمدآ  دش  كاخ  شقشع  رادتناما  سپ 
نیمز ردنا  دورف  دمآ  یمدآ  نیرق  شفلز  برقع  اب  رمق  دش 
ار هار  دبایب  دب  کین و  نیب  ار  هاچ  هر ، زا  مدآ  دسانش  ات 

نیرخآ دّمحم  مدآ ، نیلّوا  نیمز  ردنا  داهن  ینالوسر  سپ 
ادخ روتسدب  بجاو  نآ  فوط  افص  لها  هلبق  دش  سپ  هبعک 

تشهب زا  یناشن  دراد  ایئوگ  تشرسوکین  مدرم  دهم  هّکم 
دهدیم رثوک  ضیف  مزمز  بآ  دهدیم  ربنع  يوب  هّکم  كاخ 
ناشن دراد  نامسآ  يادخ  زک  ناقشاع  هاگهلبق  دشاب  هبعک 

ناهج قلخ  رب  وت  يدرکیم  هدجس  نایم  ردنا  ياهبعک  يدوبن  رگ 
؟ یک هب  ات  رپ  اهسفن  نیا  اوه  زا  یک ؟ هب  ات  ّربکت  صرح و  توخن و 

دشن مک  یشیب  چیه  عضاوت  زا  دشن  مدآ  سک  چیه  ّربکت ، اب 
تسا مزال  ّتیمدآ  ار  یمدآ  تسا  مزاع  جح  رب  هک  ره  دنادب  نیا 

دننک مرحَم  مرح  رد  ار  نامرُحم  دننک  مخ  رس  قح  هاگرد  رب  قلخ 
مارح بجاو ، نیا  وت  رب  ددرگن  ات  مارحلاتیب  رد  رادیم  لد  لسغ 

وش هناخبحاص  رادید  قیال  وش  هناخ  نورد  لد  يافص  اب 
نک زاغآ  ادخ  اب  ار  یقشاع  نک  زاب  تقیقح  رب  ار  لد  مشچ 
دیمارپ اهلد  ناشوج و  اههنیس  دیپس  يرون  رد  هدیشوپ  نز  درم و 

رد هب  اهلد  زا  هدرک  ار  اههنیک  رگدمه  رانک  یّنس  هعیش و 
شورخ درآ  دیدپ  دیاب ، اجک  ره  شومخ  یلیس  نوچ  تخس ، هوکش و  اب 

ماود دراد  یلدمه  نیا  دبا  ات  مارحلاتیب  يوس  یهار  یگلمج 
درک گنهآ  ملد  غرم  نآ  يوس  درک  گنتلد  ارم  نوچ  هّکم  دای 

زامن مرآ  وا  يوس  رگید  راب  زاب  تسا  گنت  ملد  وا  فوط  رهب 
رپ لاب و  هّکم  سپ ز  میاشگیم  رگد  يرای  زا  مریگ  یغارس  ات 

لوسر رهش  ات  قاتشم  موریم  لوتب  زا  یناشن  میوج  رگم  ات 
منکیم وب  هدیچ و  ار  یلُگ  ره  منکیم  ور  فرط  ره  هنیدم  رد 
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129 ص :
سای يوک  ادیپ  تسین  اغیرد  يا  سای  يوب  مماشم  رب  دنیشنیم 

منکیم يراج  هدید  زا  ار  کشا  منکیم  يراز  هدرک ، ارهز  دای 
عیقب يوس  لد  ناج و  زا  موریم  عیفش  رشحم  فص  رد  مریگب  ات 

منکیم او  کیهبکی  ار  اههدقُع  منکیم  اجنآ  لها  اب  یتولخ 
عیقب كاپ  مدرم  رب  نم  دمح  عیقب  كاخ  دهدیم  تبرغ  يوب 

عادولا لد ، رد  هدنز  ناگتفخ  عامس  رد  وس  ره  دیآ ز  چوک  گناب 
اهدایرف ناج  قمع  زا  قح ، رهب  اهدای  زا  تسا  ُرپ  ربمغیپ  رهش 

لالز رثوک  نیا  رد  محور  دوشیم  لالب  ياوآ  هتشگ  مناج  گناب 
تسا لد  رب  يراب  تفر ، دیاب  هکنیا  تسا  لکشم  نارادتسود  كرت  هآ !

؟ منک رب  لد  اوه  لاح و  نیا  زا  نوچ  منزیم  یتسم  قشع و  فال  هک  نم 
كاخ بآ و  نیا  مه  زاب  منیبب  ات  كاپ  راداد  يا  وت  سپ  نک  میرای 

ددَم میوجیم  هبعک  يادخ  زا  دبا  ات  یتسم  قشع و  نیا  هر  رد 
« هَهجَو ّالا  کلاه  ٍءیش  ُّلک   » وا هلمج  یقاب  ّیناف و  همه  ام 

جک هب  هتفر  نیا ، زج  درادنپ  هک  ره  جح  یعس و  فاوط و  زا  دوصقم  تسوا 
نیعتسن وا  زا  مه  متسه ، وا  دبع  نیملاعلا  ّبر  دمح  مرکذ  هتشگ 

« مالّسلاو دیاب ، هاتوک  نخس  سپ   » مالک رد  لد  نیا  لاح  دیاین  نوچ 
ناهفصا یسودرف - یلع 

لزغ

ییوت ادخ  مهایس ، دنلب  بش  رون  ییوت  ادخ  مهاگن ، يایریب  موهفم 
ییوت ادخ  مهانگ ، دور  گرزب  دس  یگدنز  ياهلزغ  ریظنیب  نومضم 

ییوت ادخ  مهانپ ، تشپ و  هنامز  نیا  رد  صیرح  تکاس و  یبش  نایم  ماهدنامرد 
ییوت ادخ  مهار ، نشور  غارچ  اهنت  دنکیم ! هچ  هنامز  ریوک  یکیرات 

ییوت ادخ  مهآ ، تبرغ  يارب  مهرم  باتب  نم  رات  بش  نابرهم  دیشروخ 

لزغ

تسیبآ مبارس  ات  همشچ  یبآ  زا  تسیبآ  مباوخ  ياوه  امش  فطل  زا 
تسیبآ مباوث  هنارت  ياوآ  ملد  هدنک  لد  هانگ  هیثرم  زا 

تسیبآ مباوج  لگ  امش  تسد  رد  درک  لگ  شسرپ  هک  اجک  ره  هظحل و  ره 
تسیبآ مباهتلا  خرس  یباتیب  ییایؤر  یلگ  ندید  ترسح  رد 

تسیبآ مباتک  طخ  هب  طخ  وت  مان  زک  يرهمرپ  یبآ و  زیزع و  ردقنآ 
ناتسلگ ناتسا  یمساق - هیمس 
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لزغ

نم رس  رد  هنامز  زا  ییاهر  رکف  نم  رواب  رد  وت  يادوس  دنکیم  لگ 
نم رپ  لاب و  وت  قوش  اب  دنزیم  رپ  هنامز  ناتسد  زاورپیب  لصف  رد 
نم رتفد  مامت  رد  هحفص  هب  هحفص  دمآ  وت  مان  لزغ  ره  راهبون  رد 

نم رتسکاخ  دنزیم  مد  وت  قشع  زا  دزیرب  شتآ  لد  هب  تنامشچ  هک  يزور 
نم رخآ  يا  لّوا و  يا  نامب  نم  اب  یتسه  قشع  ياهتنا  ادتبا و  وت 

ناتسلگ ناتسا  یمساق - هیمس 

 ... کیبل

نیرفآقشع دنوادخ  مان  هب 
نیتسار هديزور  دنوادخ 

تسامنهر هدنشخب و  هک  ییادخ 
تسانشآ نیملسم  لد  شرهم  هب 

تسوا زا  یتسه  هک  ییادخ  مان  هب 
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130 ص :
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131 ص :
تسوربآ ام  یعس  وا  هاگرد  هب 

تسا هدننیب  هک  ییادخ  مان  هب 
تسا هدننیرفآ  مدع  درادن 

تسوا زا  اهناج  هک  ییادخ  مان  هب 
تسوا زا  اهنامسآ  نامز ، نیمز و 

شهگرد رد  هک  يراگدنوادخ 
شهگآ هدنب  نیمغ  ددرگن 

سب تسا و  رای  رکذ  تبون  نونک 
سب تسا و  رارقیب  ملد  میوگ  هچ 

تسافص هام  هک  یهام  هب  ممالس 
تسام کیبل  ماگنه  هک  یهام  هب 

ياهجهل ره  هب  نابز و  اهدص  هب 
ياهجحیذ هام  وت  هک  ممالس 

ياهتسخلد قاشع  ياریذپ 
ياهتسب مه  هب  ار  ام  ياهلد  و 

ادخ كاخ  يامرگ  هب  ممالس 
ارح راغ  هب  هنیدم ، هکم ، هب 

نیما لوسر  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  دمحا  هب  ممالس 
نیبملاحتف ریم  ادخ ، یبن 

اهسای شوخ  يوب  وچ  یمالس 
اهساسحا كاپ و  ترتع  نآ  رب 
دوش ینامسآ  تلد  یهلا 

دوش ینادواج  تاهورم  افص ،
يوش يراج  يرابب و  یهلا 
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132 ص :
يوش يراهب  یشابن ، ناتسمز 

اههنییآ نییآ  هب  یشوکب 
ادخ زبس  تمس  دوخ  یچوکب ز 

تسا جک  شراب  هک  سک  نآ  رب  اغیرد 
تسا جح »  » شمان تفر و  رگد  دصق  هب 

تفرن قشاع  هک  سک  نآ  رب  اغیرد 
تفرن قداص  قوشعم ، رادید  هب 

میور قشاع  هک  نک  ددم  ایادخ 
میور قداص  جاجح  نییآ  هب 

 ... نک ددم  ایادخ 
داب لوبقم  وت  جح  هک  یهلا 

داب لوصحم  ریخ و  زا  رپ  تتسد  ود 
يوش شیامزآ  نیا  زارفارس 

يوش شیامه  نامهیم  مه  وت 
يوش فراعم  رحب  هک  یهلا 

يوش فراع  ییآرد و  ارحص  هب 
يوش مزمز  وچ  یکاپ  یهلا ز 

يوش منبش  يریگياج و  لگ  هب 
 ... یهلا

نارهت یهاشفرش - نارماک  مظاک 

زبس هژاو 

زبس تمالک  تاهشیدنا  ِرطع  زبس  تمان  راختفا  هژاو 
زبس تمالس  انشآ  تاهمغن  اهلگ  نتفکش  ِدورس  يا 
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زبس تمارم  اههنییآ  ِلثم  ار  هنیآ  يافص  یسانشیم 
زبس تمایپ  ره  جوم  رد  جوم  ییایرد  ِلالز  ِدادتما 

زبس تمادم  هعرج  زا  مزبس  وت  ّتبحم  هداب  زا  متسم 
زبس تماگ  ِنینط  زا  اههظحل  ادرف  ِنشور  حبص  ِدصاق 

زبس تمایق  افو  اپارس  يا  افو  هار  مسر و  تساپرب  وت  زا 
زبس تمارتحا  زبس و  تتّزع  تسا  زبس  ادخ  اب  وت  ِطابترا 

زبس تماقم  ادخ  ِجوا  هب  ات  مزاورپ  ِجوا  هب  ات  يربیم 
زبس تماک  هرامه  میوزرآ  همه  ِماک  وت  زا  تسا  زبس  هک  يا 

زبس تمان  هب  دوشیم  یگدنز  يراکادف  يا  تیمیمص  يا 
نانمس یتردق - هراسخر 

جح

موشیم رکفت  جنر  زا  غراف  موشیم  رپ  وا  يادوس  زا  هاگ 
سکچیه وا  زجب  مسانشنزاب  سب  تسقشع و  همه  میایند  هاگ 

وگحیبست هدجس و  رد  اههرذ  وا  يور  ناشن  منیبیم  هچره 
رتشیب ار  میتسه  دزاونیم  رتکیدزن  وا  کیدزن و  وا  هب  نم 

دنکیم میاهر  نت ، ياضف  زا  دنکیم  میادص  اجنآ  زا  یهاگ 
موشیم لوا  ِكاخ  نآ  زا  ترطف  موشیم  لدبم  ناینب  زا  یئوگ 

وشتسش اوجن  هب  ار  ناج  مهدیم  وا  ماهلا  زا  يریبعت  موشیم 
كانبات دیپس  يادنلب  ات  كاخ  يور  زا  کبس  مریگیم  جوا 
منماد زا  رابغ  دبوریم  داب  منت  دیوشیم  دیشروخ  همشچ 
میرادلد ار  كاخ  بارطضا  میراج  ناراب  رطع  رد  نامز  نیا 
موشیم ناهنپ  كاخ  لایخ  رد  موشیم  ناراب  ساسحا  هبرض 

كاچكاچ ياههناد  رد  منزیم  كاخ  ِضبن  رد  موشیم ، شیور  كرد 
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دنکیم یتسه  راک  رد  اههولج  دنکیم  یتسم  هدروخناراب  ِكاخ 

تسنم ياج  شاهتفخ  ناهن  رد  تسنم  ياوجن  هناد  توکس  اب 
دوشیم ادیپ  هچنغ  ياپّدر  دوشیم  اپرب  وچ  ندیئور  قوش 

اههلال خرس  بلق  رد  مپتیم  اههلالآ  هقاس  رد  مودیم 
دیب خاش  کی  رس  رب  وتسرپ  کی  دیما  غاب  زا  هچنغ  کی  موشیم 

اههخاش منوگنرس  ریزب و  رس  اهر  دوخیب  موشیم ، نونجم  دیب 
منهاریپ دنکیم  نت  رب  سای  منم  ار  قیاقش  گربلگ  زمر 

لگ بآ و  گنر و  مجح و  يارو  رد  لد  شاقن  دنزیم  یشقن  هچ  هو 
دناهتسویپ وا  هب  میاهوزرآ  دناهتسبرپ  اهریوصت  نامز  نیا 

تسیگدنز ندوب ، وت  اب  ياههظحل  تسیگدادلد  اههظحل ، نیا  رتسب 
مرگید یلایخ  دنب  رد  ياپ  مرگید  یلاح  هک  مراد  یتلاح 

تسین هزات  اهیشوخرس  نیا  ار  قشع  تسین  هزادنا  ار  لاح  نیا  تذل 
اهراب مغارس  دریگیم  رای  اهرارصا  بت  زا  میاهر  ات ،

دنهدیم تبانبان  هعرجهعرج ، دنهدیم  تباتفآ  ییآرد  نوچ 
ياهتفخ یئاین ، نوریب  دوخ  ات ز  ياهتفشآ  يدوخ ، راتفرگ  ات 

ینکیم یهار  هدنامهر  رد  ياپ  ینکیم  یئاوه  ار  اهلد  هک  يا 
میناریح يداو  رد  یترسح  مینادرگرس  دنب  رد  یتریح 

ماهدرک مگ  هر  هدرکمگ  یپ  رد  ماهدرک  مگ  یمغ  يزیچ ، یسک ، نم 
ماهدیسرپ ار  هدرکمگ  نآ  ّرس  ماهدید  ار  یلدبحاص  اجک  ره 

دنهر رد  شهار  ناقاتشم  عمج  دنهدیم  شناشن  اجنآ  ناقشاع 
زاین مراد  ار  وت  دحیب  فطل  زاونلد  یجنر  یقاتشم و  ام و 

منک ادیپ  ار  هدرکمگ  نآ  دیاش  منک  ادوس  نیا  متخ  اجنآ  دیاش 
وگب خساپ  مینادرگرس  جنر  وجتسج  نیا  یباتیب و  نیا  ام و 

دناهتسخلد نم  وچمه  یناگدنام  دناهتسب  هر  هشوت  تناورهر 
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دناوت راک  رد  هدناماو  ناگدنام ، دناوت  رادید  باتیب  ناگدناوخ ،

ياهدرورپ یقشاع  ینارب ، رو  ياهدرک  ینابرهم  یناوخب ، رگ 
تسشکلد تبرغ  برق و  ار  ناقشاع  تسشوخ  یناریم  یناوخیم و  هک  نیا 

یهد تصرف  ار  رادید  تذل  یهد  تصخر  ار  هیامیب  نیا  شاک 
وربور میآرد  ات  میاشگ ، هر  وگتفگ  فرح و  زیربل  ماهنیس 

تسوزرآ میوربور  يوگتفگ  تسوکن  ناقاتشم  لیخ  اب  یهرمه 
نک ریبدت  ار  هدناماو  نیا  قوش  نک  ریبعت  ارم  نیشود  باوخ 
ماهدنام اهنت  تستفر و  ناوراک  ماهدنام  اج  نم  هار و  رد  نایهار 

ریگتسد ار  یسک  مسانشن  وت  زج  ریگب  مه  ار  ام  تسد  نک  يرورس 
تاهناخیم رد  رب  منیشن  ات  تاهناخ  میایب  نک  يریگتسد 

هتخادرپ دوخ  دوخ ز  دمآ  مهاوخ  هتخانشن  رس  اپ ز  یناوخب ، رگ 
دیود مهاوخ  تاهناخ  فاطم  ات  دیرب  مهاوخ  دوخ  ز  دش ، مهاوخ  هرذ 

تسیندید ندیود  رس  اب  ار  هار  تسیندید  ندید  هدیدیب  ار  رای 
***

درک رای  مه ، ام  يدای ز  تبقاع  درک  رارصا  یسب  تولخ ، رد  قشع 
متفای ناج  هناخیم  رد  هار  متفای  ناناج  رادید  هدژم 

مدش هر  رد  تندید  لایخ  اب  مدش  هرمه  نایهار  اب  رفس  رد 
دوبن تناتسرپ  یم  ياوه  زج  دوبن  تناتسم  رکذ  زج  نایم  نآ 

بش دوب و  ناتسم  شوناشون  کناب  بلط  ردنا  مدمآ  تاقیم  هب  ات 
وت يوه  ياه و  ضیف  زا  مدش  رپ  وت  يوک  ياوه  رد  متشگ  هرذ 
منک اشاح  ار  شیوخ  ات  متساوخ  منک  ادیپ  ار  وت  دیاش  مدش  مگ 

نهریپ ره  زا  تخادرپ  دوخ  هرذ  نم  ام و  هنایم  رد  دشابن  ات 
تسکشیم هرذ  هرذ  دوخ ، رد  هرذ  تسب  هزات  دهع  وت  مارحا  هب  نوچ 

تفکشیم شیاهکیبل  بت  رد  تفگ  وت  کیبل  تاقیم  رد  هرذ 
دید هزادنایب  دحیب و  یتسم  دید  هزات  یگنر  مارحا  رد  هرذ 
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تشاد وت  زا  یناشن  اجنآ ، دوب  هچ  ره  تشادن  یئاهنت  درد و  رکف و  هرذ 

دوب رادلد  هگلزنم  رد  حبص  دوب  رادیب  رحس  ات  ار  بش  هرذ 
ماهناوید لد  نیا  باهتلا  ماهناخبحاص  قشع  دوب و  هناخ 

دنکیم او  ار  هنهک  ياههدقع  دنکیم  اغوغ  هناخ  نیا  هبذج 
دهدیم یئاهر  لصو و  هدعو  دهدیم  یئانشآ  يوب  هناخ 

تسربور شدوبن  رواب  ار  هرذ  تسود  قشع  هاگهلبق  ناج ، هبعک 
تشادن رس  رد  نینچ ، یفطل  رواب  تشادن  رواب  ار  رادید  نیا  هرذ 

دودزیم رگید  ریوصت  ره  شقن  دوب  رون  اپارس  يدوجوم  هناخ 
دش كاخ  بآ و  ریسفتیب  هرذ  دش  كاپ  شیاهریوصتیب  هرذ 

دورسیم يرعش  هرذ  ره  لد  رد  دوب  وت  يان  رد  هک  یقشع  همغن 
اههناورپ یتسم  زا  رتمرگ  اههنامیپ  نیا  زا  شوخرس  اههرذ 

دندشیم ناج  هناخ  فاطم  رد  دندشیم  ناناج  يوک  ياوه  رد 
ار هناخبحاص  دندناوخیم  زاب  ار  هناخ  درگ  دنتشگیم  رود 

دندشیم مدرم  عمج  نایم  مگ  دندشیم  مگ  اههرذ  رد  اههرذ 
وه ياه و  رد  مه  زیچان  نم  نیو  وگتفگ  مرگ  رای  اب  اههرذ 
وا يور  ناقشاع  هاگ  هلبق  وا  يوک  اجنیا  هکلب  ایور  هن  نیا 

منکیم ادوس  هک  نیا  تسلایخ  ای  منکیم  اوجن  هک  اجنیا  منم  نیا 
دهدیم یتسم  يوب  یقاس  تسد  دهدیم  یتسه  هناخیم  نیا  ياه ،
اجک ناهنپ  نآ  ادیپ و  نیا  قوش  اجک  ناناج  هناخ  اجک و  نم 
وت رامیب  وت  دنب  رد  منم  نیا  وت  راک  رد  نانکيراز  منم  نیا 

هدش نیگنهآ  هناخ  ياضف  رد  هدش  نیگمغ  وت  قوش  زا  منم  نیا 
هدمآ ناناج  قاتشم  یلد  اب  هدمآ  نایرگ  مشچ  اب  منم  نیا 

تسیسپاولد ار  وت  دناوخیم  هک  نیا  تسیسکیب  بارطضا و  يادص  نیا 
موشیم اج  ره  هدرکمگ  یپ  رد  مودیم  اج  ره  هناخ  فاوط  رد 

مرواب زا  ینک  رپ  ات  مدمآ  مرگید  يراظتنا  اجنیا  رد  نم 
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نک زاورپ  هتسیاش  ار  هرذ  نک  زاب  ار  رد  هناخ ، يادخ  يا 

تسرگید یئاوه  مه  ام  رس  رد  تسرس  رد  يّرس  وت  اب  ار  یسک  ره 
نارگید اب  نارگید  مراذگاو  ناشن  میوجیم  قشع  رد  ار  وت  نم 

منک نآ  یهاوخ  هچنآ  ات  وگب  وت  منک  نابرق  ار  وت  ات  مراد  هچ  نم 
وگب يزیچ  نم  ناج  تیادف  يا  وگتفگ  رد  نارگیدیب  ماوت  اب 
زاین وت  يوس  هب  اهلد  دربیم  زامن  رد  اهیشوخرس  لامک  يا 

ینکیم رگید  هدادلد  نیا  لاح  ینکیم  رطعم  ار  مزامن  ات 
ماهدرک ندیود  قوش  ماهنشت ، ماهدرک  ندیشکرپ  ياوه  نم 

منک تیاوآ  هورم  افص و  رد  منک  تیادیپ  هک  دیابیم  یعس 
مهرمگ ینیبن  ات  نک  ماهراچ  مهر  رد  یبارس  ات  یبارس  زا 

نک هزادنا  شمغ  اب  ار  ماهنیس  نک  هزات  نم  رد  لیعامسا  جنر 
ار هنیئآ  تمرح  منادب  ات  ار  هنیس  رجاه  هودنا  زا  نک  رپ 

دیسر یئاهنت  هب  یئادیش  راک  دیشک  یئادیش  هب  لد  راک  زاب 
یگداس اب  یسک  مدربیم  هار  یگدادلد  نیا  رد  مدوب  دوخ  هن  نیا 

دهدیم مبارش  دهش و  مزمز  دهدیم  مماج  هک  متسنادن  دوخ 
هتخومآ نالدبحاص  زا  قشع  هتخوس  لد  هنشت  نیمز  نیا 

وا كاردا  دنکیم  ام  يدهم  وا  كاخ  رد  دپتیم  رجاه  بلق 
***

دهد یتسم  نیا  هب  نافرع  تذل  دهد  یتسمرس  هک  مدربیم  قشع 
دنشکیم وا  ندید  راظتنا  دنشوخرس  نارای  هک  ینابایب  رد 
رتشیب شلاصو  قوش  دنکیم  رَظَتنُم  نآ  ندید  راظتنا 

دناهدنز يدهم  دای  اب  ناقشاع  دناهدنکآ  وا  دای  زا  اههمیخ 
مدش مدرم  ترثک  رد  ياهرذ  مدش  مگ  نونجم  وچ  ارحص  نیا  رد  نم 

نایم نآ  ردنا  مدوب  یناشنیب  ناشن  متسجیم  هدرک  مگ  یپ  رد 
دنک میاپرب  هک  ات  اپ  زا  مدنام  دنک  میادیپ  هک  مدرک  مگ  هار 
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نم دوب و  تعافش  رد  یئاهتسد  نم  دوب و  تمایق  يارحص  دای 

یگدناماو نیا  رد  ندرکمگ  هار  یگنشت  ینابزمهیب  یسکیب 
دومن ادیپ  ارم  الوم  تبقاع  دوبن  میالوم  فطل  زج  ياهراچ 
وا يابیز  خر  مدیدیم  شاک  وا  ياهینابرهم  زا  مدشرپ 

دهدیم ناهنپ  ياهشیور  قوش  دهدیم  ناناج  يوب  نابایب  نیا 
دش باریس  هیداب  نیا  رد  قشع  دش  باتیب  نیمزرس  نیا  رد  هلال 

دناهتسکشب ار  هناخمخ  نآ  رهم  دنا  هتسویپ  مهب  اجنیا  اههلال 
دش هداز  اجنیمه  يزابناج  روش  دش  هداد  اج  نیمه  یتسم  تصخر 

تسشن لگ  رب  البرک  رد  اههلال  تسب  هچنغ  اجنیا  هلال  ناتسوب 
درک هراچ  ار  اودیب  ياهدرد  درک  هرابکی  جح  كرت  اجنیا  هکنآ 

مرعشم ات  ناوراک  نیا  دربیم  مرذگب  اجنیا  زا  دیاب  نیمز  يا 
تسرگید ینیقی  كرد و  ار  قشع  تسرگید  ینیمزرس  اما  رعشم 

وزرآ نیمزرس  رد  یترسح  وا  ماهبا  تعسو  رد  ياهرذ 
هتخیر تناج  هب  يریگبش  سرت  هتخیوآ  بش  هب  یماهلا  گنر 

ینک يریصقت  رذع  ار  اههتفر  ینک  يریبدت  هک  كدنا  یتصرف 
رتشیپ یماگ  دوب و  یتسم  حبص ، رحس  ات  دش  یط  هناخمخ  نآ  رد  بش 

ادصکی تسم و  تسدکی و  لدکی و  انم  ردنا  دندش  یهار  ناورهر 
دندشیم اهنآ  يوس  ناتسم  عمج  دندب  اپ  رب  اهسیلبا  انم  رد 

دوب هدروآ  شوهب  ناتسم  تریغ  دوب  هدروآ  شوجب  نوخ  یتسم  روش 
تسکشیم ار  دوخ  هک  ره  دش  نکشتب  تسب  هنتف  ياههار  تریغ  گنس 

درب هار  هر ، نیا  زا  دیشارترس و  درب  هاگنابرق  هب  دیاب  ار  سفن 
دنک ادیپ  ار  رای  دناوتیم  دنکاو  لد  هدید  اجنیا  هک  ره 

***
ياهدروآ تاهناخ  يوس  زاب  ياهدرب  َهر  انم  ات  ار  ام  هک  يا 

ایتوت تنایهار  ياپ  كاخ  اسک  ردنا  قشع  هدرک  هصالخ  يا 
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زوسهنیس ياههلان  نم  رد  تسین  زونه  منازرا  هک  مناد  یمه  دوخ 

ار هناسفا  هروطسا  دنکشب  ار  هناخیم  دنک  رپ  وک  ياهلان 
درذگب ام  يدهع  دب  رس  زا  دروآ  رهم  رس  ام  اب  ار  رای 

ار بولطم  تیاغ  دزاس  هریچ  ار  بولغم  بلاغ و  ددرون  رد 
ياهداد ناسآ  مرادید  تصخر  يا  هداشگب  مرک  تسد  نوچ  کیل 

زیرگ وت  ياطع  زا  ار  سک  تسین  زیزع  يا  تسرفک  وت  زا  يدیماان 
ام صقن  رد  یگلمج  اهیتساک  اهتنمیب  تیآ  وت  تمحر 

یتخورفا اههنیس  رد  اههلعش  یتخومآ  افو  ار  قشاع  هک  يا 
میدادیم هنگ  زا  كاپ  ياهنیس  میدادیم  هر  هناخیم  رد  شاک 

دناهداتفا نینچ  نیک  نافیرح  نیو  دناهداب  تسم  هک  ناتسم  نیا  شاک 
دنهن یهار  هتسخ  رب  یتنم  دنهد  مقیدصت  ماج  زا  ياهعرج 

ار هدرم  دوخ  رد  ِناریو  لد  نیا  ار  هدرسفا  یکاخ  نیا  دننکشب 
دننک مدوب  رگد  یعون  زا  زاب  دننک  مدوبان  شیوخ  نورد  رد 

نم ام و  يارو  مدیدیم  زاب  نتشیوخ  دشیم  هچنت  ِباجحیب 
مروابان ياهرذ  رد  ناهج  کی  مرتمک  ار  ياهرذ  نم ، متسیک 

هدش ناریح  یملاع  رد  ياهرذ  هدش  ناریو  یترسح  نم ، متسیک 
تساجک منادیمهچنم  بشلد ، رد  تسالتبم  نافوط  هب  مناج  یتشک 

تسوا داب  نابداب و  ادخان و  تسود  مهاوخیم ز  هچ  منادیمن  نم 
تسشنیم لد  رب  قشع  ریت  شاک  تسکشیم  یگنس  هبلد  گنسشاک 

درک هراچ  ار  ملد  ياهیشکرس  درک  هراپ  ار  اههدرپ  دشیم  شاک 
دینش ییاوآ  هناخ  نورد  زا  دید  رادلد  هولج  دشیم  شاک 

زاسهراچ ار  یسک  مسانشن  وت  زج  زاسب  يریبدت  هناخ  يادخ  يا 
شوخ هماک  یلع 
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قشعلا وه 

دنوادخ تساجنآ  هک  دیتسرپب ، ار  لد  دنوادخ  تساتکی  هک  دیتسرپب  اتکی 
دنوادخ تسادیپ  نطاب و  رگنب ، لد  اب  یتسشن  رای  مرح  رد  رگا  یجاح  يا 

دنوادخ تسادیش  هک  ادیش ، قشاع  زج  تسین  ناهشداپ  زا  سکچیه  ادخ ، کلم  رد 
دنوادخ تسانیب  وت  هب  نوچ  وجب  صالخا  دتفیب  لوبقم  وت  جح  نیا  رگا  یهاوخ 

دنوادخ تساهنت  هک  تسا  قح  تدحو  نیا  دینادب  تفر ، نت  هب  دیپسا  هماج  نوچ 
دنوادخ تسابیکش  هک  دشاب ، وت  سفن  نآ  مسجم  ناطیش  هب  گنس  يدز  هکیتقو 

دنوادخ تسالاب  هک  خرچ ، تفصهناورپ  تسا  عمش  هناورپ و  هصق ، لثم  تفوط 
دنوادخ تساریذپ  هک  ار  دوخ  هر  نک  یط  تهار  هب  زاغآ  دوب  جح  ونِِشب ، ار  نیا 

جرک زرواشک - هبزور 

رادید قوش 

رای يوک  رد  امن ، نابرق  ار  سفن  رایب  یصالخا  تسا ، نابرق  دیع 
رآرب یتسد  وش ، میهاربا  وچمه  تسین  لیعامسا  ز  رتالاب ، سفن 

راک هب  دیان  يوُج  يرمع ، نینچ  دص  وت  رمع  زا  نرق  مین  تلفغ  هب  دش 
راذگاو نانود  هب  ار  نانود  ِراک  تسا  یتّمهنود  نود ، سفن  زا  يوریپ 

رارقرب بلطم  كرش  اّما ، لد  رد  ثایغلا  بل  رب  کیّبل و  نابز  رب 
راذگ يرذع  اهکیبل  نینچ  رب  وت  دولآكرش  ِکیَّبل  رب  ياو 
رابتعا يدرکن  ار  برقا  ُنَحن  وت  تسا و  رای  رضحم  ماع  هلمج 

! رادشوه نافرع ، يوک  رد  يدمآ  تسود  يوک  میقم  ياهاوخ  تفرعم 
راظتنا باب  هب  تقوشعم  تسه  قشع  بابلاّقد  ماگنه  روخم  مغ 

راهب رد  لگ ، ینماد  يریگنرب  تسود  ِتاقیم  نشلگ  رد  رگا  ياو 
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راگزور ردغ  یشیدنیم ز  ای  يوش  ناطیش  هچیزاب  رگا  ياو 

رایتخا يدرک  تسه  رب  ار  تسین  تسین  تسه و  نایم  زک  وت  رب  ياو 
رای يوس  زا  يونشن  ار  بِجَتسا  ار  تسود  یناوخن  رگ  وت  رب  ياو 

راکماک يزاسن  ار  رطضم  ِحور  بیُجی  نَّما  تلود  زک  وت  ِياو 
رآ لد  رد  انحَتَف  ّانا  زا  يرکذ  لصو  زور  دمآ  تفر و  نارجه  ماش 

رادم رب  شتسرپ  رد  ملاع  هلمج  تسا  رشحم  زور  نامحَّرلا و  روش 
رای مارکا  ینک  نارفک  رگا  ياو  وت  شیپ  تمارک  ّزع و  هرفس 

رایع ینادرگن  صلاخ  ار  قوش  لصو  نامیپ  هظحل  رد  رگا  ياو 
رایب يدهج  یلد ، ِقدص  یتّین ، تسود  يوک  يوس  هب  يراد  رگا  مزع 

رای هار  كاخ  هب  نک  مّمیت  ای  قشع  دیواج  رثوک  رد  نک  لسغ 
راوروصنم نت  ِكرت  يدرکن  رگ  نک  رادرب  ار  ریوزت  هماج 

رایب لد  زادگ  زوس و  زا  یحرش  تسین  رادید  نیا  رطع  ربنع  کشم و 
رانکرب ناطیش  هاگرد  زا  شاب  میرک  هاگرد  هب  نوچ  یبایراب 

رای فاطلا  زا  هاوخ  يردص  حرش  تسوت  هب  مدآینب » اْنمّرک   » يور
راگن ضیف  هولج  رد  وش  وحم  نز  رای  فلز  هب  ینکردا  تسد 

رابب يربا  نک ، میسقت  يرغاس  قشع  جاوم  رثوک  زا  ایقاس 
راگدرک شیپ  هب  یجاح  لد  زوس  روم  هدرب  یناغمرا  نامیلس  رب 
رایب يروش  وش  رادیب  ایعاس  تسین  رازاب  نیا  دقن  ملاع  رعش 

ناهفصا یعاس -)  ) يرتنالک هَّللادسا  دیس  رتکد 

دیما دجسم 

رفس موریم 
! هایس یلد  اب 

؟ تساجک مدصقم 
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رون يدجسم ز 

! ادخ هناخ 
ما هنیدم  رد  *** 

گنشق يدبنگ 
هوکشاب زبس و 

فرط نآ  مککی  نآ ، رانک  رد 
! تفس گنسراچ 

! کشخ عیقب  کی 
! ياهوهق درس و 

! تسا هنیدم  رد  مرغصا  جح  *** 
فاوط لد  تفه 

 ... هلآ هیلع و  هللا  یلص  یبن  ربنم  لالب ، نذأم  لیئربج ، باب 
؟ تساجک زا  تین 

! مالسلا هیلع  یلع  هناخ 
مالسلا اهیلع  همطاف  دای  هلوره ، تفه 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  یبنلادجسم  تسا ، دجسم  هورم 
! عیقب افص  نوچ  تسعیقب ، افص  اب 

عیقب مزمز 
تساهمشچ يوت 

کشا ياههمشچ 
! تسافش ناشبآ 

***
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دیپس ياهماج 

هانگ زا  یهوک 
دیمارپ مشچ 
اعدرپ تسد 

يوه زا  مرُحم 
! تسا ربکا  جح 

هار ياهتنا 
رون ياهداج ز  *** 

روبعرپ مرگ و 
؟ تساجک شدصقم 

! تسا لد  هبعک 
! تسادخ هناخ 

هوک هب  ات  هوک  *** 
(1) تسا ! تمحر  رون و 

مارحلارعشم
! تسا تمایق  نوچ 

مدق نیرخآ  *** 
! تسا لد  زا  ندنک 

دوخ يور  هب  اپ 
ات ینم  زا  جوا 

همحرلالبج رونلالبج و  هب  هراشا  - 1
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! تسا مظعا  شرع 

! ماهتشگزاب *** 
دیپس یلد  اب 

زا رپ  ياهلوک 
! دیون هیده و 

مه دعب  لاس  *** 
! مرفاسم نم 

؟ تساجک مدصقم 
ادخ هناخ 

! دیما دجسم 
نارهت یکشوک - قداصدمحم 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  عادولاۀجح 

رکش دزیر  ماهماخ  نابز  زا  رگد  راب  دنک  يرای  ادخ  رگ 
دوش اغوغ  سب  شیرادیرخ  رد  دوش  اولح  رگ  هک  رکش  نانچ  نآ 

شوجوبنج ردنا  هداتفا  شیپ  رد  شورفاولح  دص  هک  رّکش  نانچنآ 
نیبگنک رس  ّتیصاخ  شدشاب  نیقی  هک  رس  یب  هک  رّکش  نانچنآ 

نَدَع نیچ و  رب  هیده  شدنربیم  نتخ  کشم  نوچ  هک  رّکش  نانچنآ 
ناتسین ردنا  تسین  تسا و  ین  رد  ناور  يورین  تسا و  مسج  تّوق 

نیبگنا زا  یسب  رتنیریش  تسه  نیشنلد  ثیدح  نیا  عامتسا 
مک شیب و  یب  دش  هدروآ  مظن  هب  ناک  ملق  بابرا  دمآ ز  ربخ  نیا 
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رگداد رما  هب  دش  جح  مزاع  رشبلاریخ  شترجه  زا  هد  لاس 
ایبنا متخ  هدومرف  جح  مزع  ادن  برثی  رد  دندرک  ات  تفگ 

ناور دش  دیابب  ندرک  جح  رهب  ناوت  دشاب  نیملسم  زا  ار  هک  ره 
نامز كدنا  رد  دیدرگ  رشتنم  نآ  ياصقا  برثی و  رد  ربخ  نیا 

داهن ربمغیپ  رهش  يوس  هب  ور  دالب  کلم و  ره  یناملسم ز  ره 
دنتفاتشب همه  جح  يارب  زا  دنتفای  تراشب  نآ  ات  نیملسم 

نآ رادرس  یفطصم  یناوراک  نارگ  سب  یناوراک  مهارف  دش 
ریثک قلخ  نآ  دندومیپ  هار  ریما  اب  احطب  يوس  هنیدم  زا 

دنتشاذگب همه  شنامرف  هب  رس  دنتشاد  ترضح  رادرک  رب  هدید 
ادتقا دنیامن  وا  بانج  رب  اجب  درآ  یمه  ترضح  ار  هچناک 

دنُدب ناج  زا  لد و  زا  شعیطم  لب  دنُدب  نامرف  عبات  اهنت  هک  ین 
دومن ار  مدرم  مارحا  رب  رما  دورف  هش  هفیلحلاوذ »  » ردنا دمآ 

دنمجرا ياوشیپ  نآ  درک  لسغ  دنکب  نت  زا  هتخود  سابل  دوخ 
درک زار  قح  اب  داتسا و  زامن  رد  درک  زاس  نت  رب  مارحا  هماج 

زاینیب دزن  هب  دمآ  زاین  رد  زامن  مارحا و  دش ز  غراف  هک  ات 
ناوخکیّبل دش  هَّللاتیب  يوس  ناج  سنا و  لوسر  اجنآ  زا  زاب 
راختفا اب  دش  هّکم  ردنا  دراو  رابتیلاع  نآ  هّجحیذ  مراچ 

دیسر رواد  هناخ  يوربور  دیسر  رورس  نآ  وچ  دجسم  رد  رب 
سایقیب یساپس  رکش و  نانچنآ  ساپس  ار  نادزی  تفگ  داتسیا و 

دومن هگنآ  فاوط  داتسرفرب و  دورد  ربمغیپ  میهاربا  هب  سپ 
مالتسا ار  رَجَح  ترضح  نآ  درک  مامت  دماک  شبجاو  طوش  تفه 

مانالاریخ ترضح  تعکر  ود  نآ  ماقم  تشپ  رد  دروآ  اجب  سپ 
زاب تفر  مزمز  هاچ  رانک  رد  زامن  زا  فاوط و  زا  غراف  وچ  دش 

لالجلاوذ لوسر  نابوخ  ورسخ  لالُز  بآ  نآ  دیماشآ ز  يردق 
ار هَورَملاَو  افّصلا  َّنا  هیآ  افص  زا  دناوخ  افص  رد  نامارخ  سپ 
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ناهج قاّلخ  رکش  دمح و  تفگ  نامی  نکر  رب  هاگنآ  درک  يور 
اعد ترضح  نآ  هورم  ردنا  درک  افص  هوک  زا  دش  هورم  بناج 

رشبلاریخ دش  هورم  يوس  زاب  رگد  راب  دش  هورم  زا  افص  رد 
رارق هورم  رد  تفرگب  تبقاع  راب  تفه  اج  رب  دروآ  ار  یعس 

دومن رس  تشپ  يوس  تراشا  وک  دوب  هورم  ردنا  هداتسا  نانچمه 
لیلج ّبر  زا  دیامرفیم  رما  لیئربج  نیا  ارم  نارای  يا  تفگ 

شیپ هدروان ز  يْدَه »  » نابرق رهب  شیوخ  هارمه  یسک  ره  میوگب  ات 
نونک دنادرگ  زاب  هرمع  هب  جح  نورب  اجنیا  رد  مارحا  زا  دیآ 

هلا يوس  زا  تسیرما  نیا  هکناز  هانگ  نتشگ  لُِحم  ار  سک  نآ  تسین 
رفس نیا  رد  یمدروآ  ین  يْدَه  ربخاب  مدوب  یحو  نیز  رگا  دوخ 

لزیمل رما  هب  مدرم  امش  نوچ  لدب  مدرکیم  هرمع  رب  جح  هک  ات 
مالّسلاو لخاد  تشگ  جح  رد  هرمع  مایق  زور  ات  دومرف  نینچمه 

زاریش يدعس - یهوک  یلع 

لیعامسا يوجتسج 

لیعامسا يوزرآ  همه  نامسآ  لیعامسا و  يوربور  نیمز  دوب  هتسشن 
لیعامسا يولگ  اب  ار  وت  تسا  یتولخ  هچ  میهاربا  ياه  تفگیم  همزمز  هب  ادخ 

لیعامسا يوم  هب  ار  شدوخ  هتسب  هک  یسک  درک  دهاوخ  روبع  شتآ  زا  زین  هرابود 
لیعامسا يوجتسج  شدوخ ، يوجتسج  هب  درک  دهاوخ  رورم  ار  نیمز  مجح  مامت 

لیعامسا www.Ghaemiyeh.comيوجتسج  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 221زکرم  هحفص 160 

http://www.ghaemiyeh.com


147 ص :
لیعامسا يوه  ياه و  نیمز  ياجک  ره  هب  دچیپیم  هناقشاع  دنکیم و  هاگن 

لیعامسا يور  هب  تمحر  هتشرف  اله  نکاو  ار  تشهب  ياههرجنپ  مامت 
لیعامسا يولگ  زا  غیت  یشحو  روضح  درک  دهاوخ  مرش  هک  رجاه ! رخآ  لاؤس 

روباشین نایدنگ - میهاربادمحم 

هرجنپ کچیپ و 

ار تیاهتسد 
نک هرجنپ  کچیپ 
، ار میاهکشا  ات 

ینک شزاون  ار ، مدولآكاخ  ییاهنت  تروص  ات 
وت نابرهم  هیاس  گنر 

! ماهدز شطع  ِيان  ِياکنخ 
اه هرجنپ  هچیرد  و 

دنکیم روصحم  ار  دیشروخ  هک 
! رتدنت ارم  بلق  ياهشپت  و 

ینکن مهاگن  رگا 
ار ندوب  وتیب  ياهلاس  ضغب 

ار ندرپسناج  وتیب  ياههظحل  ِهآ 
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دیراب مهاوخ  هرجنپ  ياپ  هب 

! مندرب نامسآ  هب  تسد  ياهلاس  ِدرد  نم 
دوریمن يرود  ياج 

! یهدب نم  هب  ار  تیاهتسد  هظحل  کی 
اجنیا يادص 

ایرد جاوما  يادص  لثم 
تسانشآ مشوگ  هب 

داب يوهوه  يادص 
يدیپس ياهضغب  كاخ و  صقر 
وت نابرهم  عیقب  ياوه  رد  هک 

دنوشیم اهر 
منبش كاخ و 

حور لِگ و  قیفلت 
وت ییالال  يادص 

دچیپیم داب  رد 
میکدوک رارقیب  هراوهگ  شوگ  هب  و 

دیسریم
نم یبوچ  هراوهگ  يادص  و 

! ردام دوب ، وت  یتسد  بایسآ  هیبش  ردقچ 
تمیوبب راذگب 
رود نیا  زا 

وت یکیدزن  رد 
قشع هب  هطقن  نیرتکیدزن 
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موش سونأم  اههرجنپ  اب  راذگب 

ردام
ییوت دیشروخ 

تسوت ياپ  كاخ  مکاخ 
وت ياهمدق  يادص  و 

دهدیم ناراب  يوب  زونه 
! منزب هناوج  ندوب  وت  اب  قوش  هب  راذگب ،

نارهت يدروجال - هرهز 

! فّقوت نودب  هاگتسیا ، نودب 

ماهدید باتهم  رد  ارت 
دیزویم حبص  تمس  هب  یتقو 

قاتشم زا  رپ  ياوه  رد 
دوب زییاپ 

قرب غارچ  ریت  ییانشور 
دیشاپیم هچوک  يوت 

وت نهاریپ  رد  ابقال  یهودنا 
دشیم تسم 

تخیریم نم  مدرم  رد  و 
دیچیپیم رادیپس  رد  یشحو  نینط 
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تساخیمرب نم  زا  مادم  هدنور  کی  و 

؛ رهش زا  نانچمه 
ناتسب نالفط و  هک  ناس  نآ 

ینهآ گرزب و  ياهرد  تشپ 
ياهدنهج زیرگ  يارب  ار  ییاهر  مامت 

دنا هدرکیم  دمجنم 
هشیمه یشومارف  نیا 

هرجنپ يولگ  رد 
درکیم رجرج 

نیتسخن نآ  و 
دیسوپیم ناهن  کیرات و  رد  هک 

تسا هتخیرگ  نم  یناگدنز  زا 
و

دوب نیکرچ  هک  رهش  نآ  تداع 
نوباص تخر و  زا  رپ  ياهنکلاب  اب 

دنباسیم كرچ  تخر  یه  هک  ینانز  و 
متسناد حبص 

ناهگان هچ 
هدش غیرد  مناج  زا  درت  شهاوخ  نآ 
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تسا درسلد  رهش  ارچ  و 

! هریخ هشیمه  نم  ياهمشچ  ارچ  و 
دناهدیشکرپ ماگنهدوز  ناگدنرپ 

تسین رداق  نادیم  ياهفرط  نآ  ات  اهمدق 
رهش یگدنرپیب  رد  و 

! تشون همان  دیابن 
مرذگیم هدیمخ  ياهنوتس  زا  نم 

نهک نارواب  يزادنا  گنس  مسر 
شود رب 

حبص هکنانچنآ 
یتشذگیم اههاگتسیا  یلاح  هقردبیب  زا  وت 

دیزغلیم نیتسآ  هقی و  زا  شیم  گرگ و  ّمنرت  نآ 
دوب هّکم  رفس  زا  رپ  هاگدورف  و 

زیربت یفطل - همطاف 

یمیدق يوزرآ 

مرح غاد  ياپ  ریز  نامسآ 
مدرکیم فاوط  شتآ  نیب 
متشگیم سیلس  قشع  درگ 

مدرد رپ  دیشک  رتوبک  وچ 
ناطیش ره  هب  مدزیم  اهگنس 
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تسا لیبابا  کی  راگنا  متسد 
يراج ملد  افص  یعس و  نیب 

تسا لین  لد  زا  هک  یجوم  لثم 
مداد لد  چوک ، هب  وتسرپ  وچ 
شیوخ هدرم  مدز ز  رپ  ياهظحل 

دادیم ناج  هرذهرذ  نم  تب 
شیوخ هدروخمخز  نوناق  تشپ 
مه رد  شمدرشف  يرعش  لثم 
دیدیم ار  قشع  هک  یسیخ  مشچ 
تشگیم یمئاد  باوخ ، نیا  شاک 

دیچیم یسک  ارم  ناج  هک  ای 
دوب هدش  رپ  قاتا  ياضف  رد 

هبعک یمیمص  رطع  يوب 
دوب يراج  کشا  هرطق ز  هرطق 

هبعک یمیدق  يوزرآ 
يزکرم ناتسا  يدمحم - سابع 

کشا ياههروس 

میاهمشچ نایم  دش  یعادت  ناطیش  مدرم  زورنآ  دندز  مگنس  وسراچ  زا 
میاپ ّدر  ياج  دییوریم  سیلبا  يوس  ره  هب  مدرکیم  هورم  افص و  یعس 
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دش تب  لکش  مرهُم  هدجس  رد  مدش  رفاک  دیزرل  شرع  دش  مگ  هلبق  مزامن  نیب 

میادص دش  مگ  ناهگان  متفگ  کیبل  مدرم  هنشت  بل  مدز  مزمز  بل  رب  بل 
روگ ات  درب  ار  وزرآ  نیا  دمآ و  داب  رگید  راب  اما  مدرک  شفاوط  دصق 

میاپ ود  رب  دز  ربت  دمآ  لیلخ  اهدص  تساخرب  هبعک  نایم  زا  لیبابا  اهدص 
تخیر منت  دش  شکرس  هلعش  میاهمشچ  رد  ار  مرس  مدناخرچ  هبعک  تمس  هاگان 

میادخ زا  دماین  خساپ  مه  رابنیا  راب  ره  لثم  اما  تشادرب  كرت  مبلق 
تسش نم  مسج  هرذهرذ  تفرگ و  ناراب  تفر  نامسآ  ات  اهتسد  رگید  رابکی 

میانبر ره  زا  دمآ  خساپ  رابنیا  دش  مگ  کشا  ياههروس  نایم  ناطیش 
يزکرم ناتسا  يدمحم - سابع 

هنیدم رادید  قوش 

ار هناخ  رد  میور  هب  يدوشگ  ار  هناوید  تسود  يا  يدرک  بلط 
ار هناورپ  عمش  يا  يداد  الص  ياهداتفا  نم  رکف  هب  ات  دش  هچ 
ار هناریو  وت  ناتسلگ  يدومن  ساپس  رگنامسآ  دنلب  يا  ساپس 

ار هناد  اهكاخ  زا  دنیچرب  هک  قوش  رتوبک ز  نوچمه  لابکبس 
ار هناتسم  ياوآ  مدینشب  وچ  متفای  نتشیوخ  لد  زاین 

ار هنامیکح  ّرس  هدرک  نایب  تسا  ملاع  لد  ياون  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  * 
ار هناریقف  نید  هدرکانب  تسه  دوب و  ناهج  ناج  هک  یلوسر 
ار هناختب  تخیرورف  مه  رد  هک  نادواج  تّزع  نیا  هب  مزانب 

ار هناهاش  تسد  دنزیم  سپ  هک  تسا  ملاع  هش  ماقم  هنیدم 
ار هناناج  شوغآ  رد  متفرگ  دروخ  زبس  دبنگ  نآ  هب  ممشچ  وچ 

ار هناّنح  ياج  رب  تسین  رثا  یلو  اجنیا  تسا  قرب  قرز و  همه 
ار هناش  مغ  مداد ز  هیکت  رس  هب  بیبح  رازم  مسوبب  ات  دشن 

هنیدم رادید  www.Ghaemiyeh.comقوش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 221زکرم  هحفص 167 

http://www.ghaemiyeh.com


154 ص :
ار هنابیرغ  زوس  میزاس  هچ  یسکیب  تبرغ  نیا  رد  ایادخ 

ار هناشاک  تسین  ياهیاس  ارچ  باتفآ  فرط  کی  فرط ؛ کی  عیقب 
ار هناریو  وچ  مدومن  اشامت  دنک  هنیس  زا  مبلق  عیقب  رانک 

ار هناگیب  ملظ  ام  میزاس  هچ  ارچ ؟ اجنیا  تسین  ربخ  مالسلا  اهیلع  ارهز  ز 
ار هنادرم  ریش  نآ  نم  مزانب  یتشاد  ادخ  ربص  وت  ناج  یلع 

ار هنادکی  ّرد  نوچ  هدرک  ناهن  ارچ ؟ هنیدم ؛ كاخ  تسا  زیزع 
ار هنامیپ  تسا  هدرک  هلان  زا  رپ  ردپ  گرم  ارهز ز  كاخ  نیا  رد 

ار هناحیر  يولهپ  هتسشیم  وچ  تسا  هتخیر  یلع  کشا  كاخ  نیا  رب 
ار هناخلگ  ياهلگ  يوب  دهد  مالسلا  امهیلع  نسح  نیسح و  دای  هب  هنیدم 

ار هناورپ  شیوخ  يوس  يدناوخ  وت  دوبن  تیوک  زاورپ  لاب  ارم 
نارهت يدمحم - یلعنسح 

تسود هبعک 

تسوا هناخ  یلو  تسیهایس ، گنس  را  هبعک  تسود  هناخ  دوب  شانمت  تسود  قشاع 
تسود يراد  شرگا  رادهگن  هناخ  تمرح  ینامهم  ناهج  ِقاّلخ  هناخ  رد  هک  يا 

تسوکین وا  اب  نتسب  افو  مارحا  یجاح »  » بیبح راونا  تسا ز  رهم  هدرپارس  لد 
تسوبس گنس و  ام  يراکهنگ  بوبحم و  مان  دابآ  تبحم  گناب  زا  دوش  لد  هناخ 

تسوم یکیراب  هب  تسود  يا  سوه  قشع و  زرم  دنوشن  یهلا  فاطلا  زا  لفاغ  قح  لها 
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تسوپ نوچ  ناغفا  هلان و  دوب  زغم  نوچ  درد  رادیم  شزیزع  هداد  یلددرد  ادخ  رگ 

تسود يا  یگرزب  هب  مهانگ  ياشخبب  سپ  يدناوخ  مشیوخ  يوس  یگرزب  هب  اهلاراب !
نارهت يدمحم - یلعنسح 

رادلد هناخ 

منک وگوتفگ  قشع  اب  مرذگب  دوخ  زا  دیاب  منک  وخ  سپ  نیا  زا  دیاب  نونج  ریبدت  هب  نم 
منک وجوتسج  رادلد  هناخ  دیابب  سپ  دشن  ادیپ  ياهناخمه  ربلد  متشگ  هچره 

منک وب  ار  وا  راسخر  لگ  مدنموزرآ  راگن  خرس  لگ  نوچ  ییوب  تسین  ار  لگ  چیه 
منک وج  رد  رگد  راب  ار  هتفر  يوربآ  ماهشیدنا  ییابیز  اب  هک  دمآ  نآ  تقو 

منک وا  دای  هظحل  کی  ناج  مشچ  زا  رگا  رود  منشور  ناگدید  اداب  کیرات  دبا  ات 
منک وج  تسج و  رارسا  ییادیپان  زمر  قایتشا  اب  رگا  دوصقم  دصقم و  رب  مسریم 

منک ور  قح  بناج  رگ  نامسآ  زا  مرذگب  تسکش  اهییاوران  ار  ملد  زاورپ  لاب 
نارهت يدمحم - یلعنسح 

هبعک تصرف  رد 

دچیپیم لیدنق  زا  رون ، زا  ینشور  دورس  دچیپیم  لیجنا  زا  یتایآ  وت  ياهبل  رد  و 
دچیپیم لیربج  رپ  يوسوس  وت  مارحا  رد  ینیبیم  توهال  هولج  تدیپس  مجح  رد  وت 

دچیپیم لیدبتیب  سح  نیا  رد  وت  ياهلزغ  تسيراج  وت  تارذ  رد  بوبحم  ندناوخياوه 
دچیپیم لیترت  نشور  ياوه  تداروا  رد  اهوسارف  زا  ییادص  دز  دهاوخ  دایرف  ار  وت 

دچیپیم لیعامسا  کیبل  شراب  وت  رد  تسهبعک و  تصرف  رد  ندزوهوه  هنشت  تنابل 
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دچیپیم لین  دور  جاوما  وت  نامشچ  رد  تخیر و  دهاوخ  كاخ  رب  ار  وت  نیرید  هودنا  عیقب 
دچیپیم لیوحت  زا  يرطع  وت  رد  هکنیا  هیبش  ینیبیم  هزات  قافتا  کی  تدوخ  رد  رخآ  رس 

مق نیما - يدمحم  حلاص 

يریش هار  ناوراک 

منامن یتح - هظحل  کی  وت - زا  رود  هظحل  کی  هک  منامن  اهنت  هک  نک  کمک  ایادخ  نک ، کمک 
منامن ایرد  ِحبص  لگنج و  بش  ِنودب  منیبب  ار  فدص  میوبب ، ار  فلع  نک  کمک 

منامن ارحص  ِزاوآ  هوک و  هرعنیب  هک  ِهد  ماینونجم  ِزوس  يداهرف و  روش  یمک 
منامن اشامتیب  كرپاشیب ، هک  نک  کمک  نکاطع  یگنرد  گنر و  هولج  رد  هولج  ارم 

منامناج ناوراک  نیا  زا  لاس  ره  هک  یهلا  يریش  هار  نم و  ناشکهک و  هداج  بش و 
منامن او  ياهتسب  ِرد  ِتشپ  هک  نک  کمک  مشاب  زابلدوتسد  مدوخ  شیپ  هک  نک  کمک 

منامن ابیکشان  نم  هک  نک  متحار  تدوخ  تخادنا  میاپ  زا  تخسرس  تقو ، کی  قشع  رگا 
منامن امین  ياهقفا  زا  بیصنیب  مه  ظفاح و  دولآهِم  ياههُّلق  زا  مه  نک  کمک 

نارهت يدومحم -) تباث  نسح  دیس   ) يدومحم لیهس 
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قشع هناخیرَپ 

قشع هناورپ  لاب  هب  بلط ، هب  ار  ام  قشع  هناخیَرپ  يا  هبعک ! هناخ  يا 
قشع هناوید  تسه  هک  یلد ، یناج و  میراد  يرارقیب ، ز  تبلط ، رد  ام 

تشر يدارم - اضرمالغ 

قیتع تیب 

مشهاوخ زا  دنزیم  یجوم  هوک  مشمارآ  رد  تسینافوط  زاب 
نم تشگنارس  هب  دخرچیم  زاب  نم  تشم  رد  نیمز  بلق  دپتیم 

هدمآ مجنا  ِعمج  اب  نم  هام  هدمآ  مطالت  رد  محور  زاب 
قشع يوسیگ  ارم  دچیپیم  زاب  قشع  يوس  ات  ارم  دناوخیم  تسیک ؟

نم مخا  منیبج  زا  دیاشگیم  نم  مخز  رب  دنزیم  همخز  تسیک ؟
؟ تسیک نامهم  ماهدیتفت  لد  نیا  تسیک ؟ ِنآ  لد ، نیا  هنیس  رد  دپتیم 

یگتسباو همه  نیز  دناهراو  یگتسخ  دریگب  مناج  زا  تسیک ؟
نم ماگ  دراد  هبعک »  » قوش زاب  نم  مارحا »  » ياهدناماج اجک ؟ وک ؟

دنزیم رد  ار  هناخ  نیا  ًامئاد  دنزیم  رپرپ  هبعک  قوش  هب  لد 
شوپب تمارحا »  » دیوگیم ما  هبعک »  » شور يور  لیامح »  » و نایمه »  » زاب

هدمآ مجنا  عمج  رد  نم ، ِهام  هدمآ  مطالت  رد  محور  زاب 
مایجوا اّما  مقشع  ضیضح »  » رد ما  یجوم  متفرگ ، شقشع  زا  یجوم 

افق زا  نم  نهاریپ  دش  هراپ  ابَق  دش  نم  نهاریپ  اُبق »  » يا
دنتخانشن ار  قشع  اغیرد  يا  دنتخادنا  ملق  زا  ار  ام  مان 

دوخ متفر ز  مه  زاب  ناقیفر ! يا  دُحا »  » مان دش ، هدرب  یمان  زاب 
زیر زیر - مزیر  کشا  وناز  هب  رس  زین  هعبس » دجاسم   » رد مراد  تسود 
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ام ياهلکشم  تسهداتفا  وت  اب  ام  ياهلد  هلبق »  » يا عیقب !»  » يا

مه زاب  هنحص  نحص و  ردنا  مشاب  مه  زاب  هنهرباپ  مراد  تسود 
دناهعقر هعقر  هّصغ  زا  اهبلق  دناهعقبیب  عیقب ! يا  تیاهربق 

ارت ارهز  ترضح  لد  هت  زا  ارت  ارضخ  دبنگ  مراد  تسود 
! نم سای  اهیسلطا ، ِریز  هدنام  نم  ساسحا  كزان  ياههناش 

***
نم ماگ  کنیا  دراد  هبعک »  » قوش نم ؟ مارحا »  » ياهدناماج اجک  وک ؟

هدمآ هزره  بلق  نیا  رب  هزرل  هدمآ  هزرل  هب  مناکرا  راچ 
بش زور و  ممشچ  تسا  نایرگ  زاب  بل  يور  مد  ره  تسا  کیبل »  » زاب

هلبآ زا  ُرپ ، هتشگ  ُرپ  لد  ياپ  هلوره »  » دراد هنیس  رد  ملد  نم 
« مالسلا اهیلع  همطاف   » ای مالسلا ،» هیلع  یلع   » ای هلآ ،» هیلع و  هللا  یلص  دمحم   » ای همزمز  بل  رب  تسا و  کشا  مزمز 

« قیمع جف   » زا وت  يوس  مدمآ  قیتع » تیب   » ارت مزرویم  قشع 
! نم قّویَع  نامسآ  تفه  رد  وت  يا  نم ! قوشعم  ارت  مزرویم  قشع 

ماهزوک نایم  ینافوط  رحب  ماهزویرد  ار  قشع  نم  ار ، قشع 
مشهاوخ زا  دنزیم  یجوم  هوک  مشمارآ  رد  تسینافوط  زاب 

وت قشع  زا  ماهدیچ  لگ  لغب  کی  وت  قشع  زا  ماهدیچیپ  مه  زاب 
« قیمع جف   » زا وت  يوس  مدمآ  قیتع » تیب   » ارت مزرویم  قشع 

ياهزاریش ار  قشع  مشاب  هتسب  ياهزات  دهع  وت  اب  ات  مدمآ 
نامدهع رگید  راب  ددرگ  هزات  نامسآ  فقس  ریز  ات  مدمآ 

یمُگردرس همه  نیا  زا  مهراو  یمُدرَم  ِتسشن  رد  ات  مدمآ 
! نیمه مهاوخیم ، هداج  تهاگن  زا  نیمه ! مهاوخیم ، هداس  یتسشن  نم 

مدمآ یسوم »  » دننام نم ! روط »  » مدمآ اسآهناورپ  مه  زاب 
فارتعا مشاب  هدرک  ناهانگ  رب  فاوط  رد  اسآهناورپ  مدمآ 

مدوخیب نم  تمیوگ  ات  مدمآ  مدوخ  رب  مزیر  کشا  ات  مدمآ 
طوقس رد  يریگب  متسد  مدمآ  طوبه »  » رب مزیر  کشا  ات  مدمآ 
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ارت منامیم  هناوید  قشاع و  ارت  منامیم  هناورپ  مه  زاب 

مدمآ ار  دوخ  شوغآ  نک  زاب  مدب  مبوخ ، رگا  یناوخیم  وت  رگ 
تامدمه مشاب  هدنام  نازیر  کشا  تا  مزمز »  » ياپباپ ات  مدمآ 
ارت مراد  رگد  يزاوآ  قوذ  ارت  مراد  رگد  يزاورپ  قوش 

نم مادنا  رب  هداتفا  اههزرل  نم ! مارحا »  » ياهدناماج اجک ؟ وک ؟
دیهد مفیفخت  قشع  رد  ياهرذ  دیهد  مفیخ »  » ِدجسم رد  هر  زاب 

!؟ متسیک سپ  وگب ! نم  اب  نم  رعش » « ؟ متسین نم  رگا  رعشم »  » قیال
نک حبذ  ار  دوخ  لیا  شیاپ  شیپ  نک  حبذ  ار  دوخ  لیعامسا  لدیا !

نم میهید  نیمز  رب  دبوکب  ات  نم  میهاربا »  » هدناماج اجک ؟ وک ؟
ادج دوخ  زا  یلو  مدرم »  » هرمه ادخ  يوس  دوخ  ز  ترجه » « ؟ جح تسیچ 

تسام زیگناروش  قشع  ناشن  دوخ  تسام  زیخاتسر  يرادومن ز  جح 
تخوس هلعش  رد  ار  قرز  اجنیا  دیاب  تخود  گنریب و  متشادرب  ياهماج 

ممُگ وا  رد  دوخ و  زا  دوخیب  زاب  ممُدرَم  یهلا  ماگمه  زاب 
تسا هتخیگنا  جح »  » رگید ز يرشحم  تسا  هتخیر  جح »  » رد مالسا »  » هلمج

رشن رشح و  رد  دوش  جح »  » اب شدیاب  رشح  زور  دنیبب  دهاوخیم  هک  ره 
تسا ردیب  شنامسآ  فقس  نوتسیب  تسا  رشحم  زا  ياهناخاشامت  جح ،» »

دش زاغآ  طوقس  نآ  و  طوبه »  » نآ دش  زاغآ  طوبه  هک  ینامز  زا 
تسب شقن  ام  رطاخ  رد  نینچنیا  تسا  هدرپ  نیدنچ  رشح  زور  هب  ات 

ادج دوخ »  » زا یلو  مدرم »  » هرمه ادخ »  » ات دوخ »  » زا نم  مچوکیم  زاب 
هار درَگ  زا  تمس  رب  ات  مدمآ  هایس !» گنس  ! » ادخ يودنه  لاخ 

منک تعجر  نتشیوخ  لصا  هب  ات  منک  تعیب  قح  تسد »  » يا مدمآ 
قشع هب  مدرگ  لد  لها  ات  مدمآ  قشع  هب  مدرگ  لصّتم  ات  مدمآ 
منک جک  ناهانگ  زا  ار  دوخ  هار  منک » جح   » رگید راب  ات  مدمآ 

موشاو دوخ  رس  زا  ات  مدمآ  موش  ایرد »  » مدمآ متسه  هرطق » »
« عمش  » رود مشاب  هناورپ »  » مدمآ عمج  ِتسد  مراپس  ار  دوخ »  » مدمآ
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وت لیا  اب  مروآ  يزامن  ات  وت  لیعامسا » رجح   » رد مدمآ 

ششک کی  اب  ياهبذج  رادم  رد  شپت  رد  نم  ِلد  هداتفا  زاب 
هیواز نیا  زا  رگید  هاگن  کی  هیبلت »  » بل رب  و  کیبل »  » مه زاب 

ار قشع  مفالغیب  راقفلاوذ  ار  قشع  مفاوط  رد  يداو  تفه 
هلبآ ُرپ  اپ  هورم »  » رد افص »  » رد هلوره »  » رد ار  قشع  يداو  تفه 
رگد يریبعت  ریسفت و  ار  قشع  رگد  يریصقت » « » هورم  » رد مه  زاب 

ماهشیر ُنب  زا  شیوخ و  زا  دربیم  ماهشیدنا  دنزیم  یجوم  هوک 
ار هبعج  ره  ماهدید  مدرک  هیرگ  ار  هبعک »  » نم ماهنشت  يداو  تفه 

ارت میوجیم  هک  مناد  رَدَقنیا  ارت  میوگیم  هچ  ممهفیمن  نم 
دش مجحیب  نم  قشع  تفاوط »  » رد دش  مجَر »  » رخآ سفن  لّوا ، زور 

نم ياهبش  رد  هدیچیپ  وت  مان  نم  ياهبل  رب  تسا  کیبل »  » زاب
همزمز ام و  تسا و  کشا  مزمز » « » مالسلا اهیلع  همطاف   » ای مالسلا ،» هیلع  یلع   » ای هلآ ،» هیلع و  هللا  یلص  دمحم   » ای

قدصم یلعریما 

منبش درگ  یفاوط 

درک ناوتیم  مهارف  لد  يافص  درک  ناوتیم  مک  مغ  راب  یکشا  هب 
درک ناوتیم  متاح  وچمه  تواخس  مشچ  هشوگ  زک  ینک  یط  لد  هر 

درک ناوتیم  مزمز  بآ  رانک  نابوخ  ياپ  كاخ  هب  ار  ممیت 
درک ناوتیم  مسجم  یکیبل  هب  مشچ  ات  کشا  زا  ار  هورم  افص و 

درک ناوتیم  منبش  درگ  یفاوط  توخن  درگ  يدرک  كاپ  لد  زا  وچ 
درک ناوتیم  مخ  وا  شیپ  رد  رمک  لد  هبعک  زا  يرئاز  دیآ  وچ 

درک ناوتیم  میرم  سفن  زا  سایق  رطع  زا  هک  نک  لگ  تقلخ  رب  هگن 
درک ناوتیم  مکمک  زاجعا  نینچ  اهلا  بذج  ترعش  سیطانغم  هب 
درک ناوتیم  مظنم  هناش ، ینک  سگرن  وچ  ار  ترکف  يوسیگ  رگا 

اضرهش ناهفصا ، يرهاظم - تاداس  سگرن 
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تخوس ناگدادلد  لد  وت  عیقب 

هنیس زوس  مایتلا  يا  مالس  هنیدم  سدق  يداو  يا  مالس 
هتسخ ياهلد  مهرم  هنیدم  هتسب  ياهرد  حتاف  هنیدم 

یهاشداپ جات  هدنکفا  رس  هب  یهلا  یحو  طبهم  هنیدم 
دّمحم يوگاعد  راکددم و  دمحا  بوخ  نابزیم  هنیدم 

رآ دای  هب  ار  اهبل  درو  ياعد  رآ  دای  هب  ار  اهبش  زور و  هنیدم 
دوب یمتاخ  ار  نیملسم  نیگن  دوب  یمدمه  ار  ناهج  روآ  دای  هب 

حیادم وا  يوک  ناقاتشم  حیاصن ز  ناراب  رآ  دای  وا  زا 
رآ دای  هناوید  ره  ّيدنمدرخ  رآ  دای  هنازرف  نآ  ياهتمارک 

دوب مجع  دوب و  برع  شرادیرخ  دوب  مشتحم  مالک  رد  يرحس  هچ 
ربمیپ دمآ  وت  يوس  ناباتش  رگمتس  روج  زک  رآ  دای  یبش 
دضاعم ار  نآرق  هَّللا و  لوسر  دهاجم  ناریلد  شهارمه  هب 

دندونغ تناماد  هب  اهوتسرپ  دندوشگ  دوخ  ياهلاب  ترجه  هب 
وت لفحم  رب  مربیم  تداسح  وت  لد  رد  ناهنپ  جنگ  هنیدم 
يراد هنییآ  زا  هن  دوخ ، زا  الج  يراد  هنیس  نورد  ربمغیپ  وت 

تخورفا هعیش  ِناج  مسج و  رب  ررش  تخوس  ناگدادلد  لد  وت  عیقب 
وت يرادنامهم  مسر  دش  اجک  وت  يرادتناما  وک  هنیدم 

هریشع اهدص  لد  نازیزع  هریت  كاخ  نیا  رد  هک  ینادیمن 
هدیسر تیانبا  روج  اهنآ  هب  هدیمرآ  بش  یکیرات  نیا  رد 

تسا روک  توس و  هنیدم  ردنا  عیقب  تسا  رون  دالوا  نفدم  هچرگا 
رواد دزن  تیاکش  درآ  عیقب  رشحم  زور  اهیتمرحیب  نیا  زا 

کئالم ياهندز  رپ  يادص  کیاکی  وا  عمش  درگ  مدینش 
لیجنا نآرق و  قلاخ  مایپ  لیربج  تفگ  ششوگ  خیب  مدینش 
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تسا نیملاع  مشچ  رون  دّمحم  تسا  نیمز  لها  يداه  دمحم 

دّمحم ماجرف  زاغآ و  یهز  دّمحم  مان  دش  هَّللا  لوسر 
تسود شدراد  نادزی  هک  دناد  ادخ  تسوا  رگید  مان  هَّللا  بیبح 

دابآ هناخ  تیاده  رون  يا  هک  دایرف  تشادرب  ناهج  کی  مدینش 
میراد هرهچ  رب  یهرمگ  باقن  میراگزور  ناگدنامرد  رگا 

تسا رامشیب  لب  کی  هن  اهيدیلپ  تسا  راظتنا  زا  رود  هچرگ  اهیدب 
دییامش نامردیب  درد  بیبط  دییآرب  نازورهیس  داشرا  هب 
دازآ هنتف  زا  نامدییامرفب  داب  ناتمیدقت  ام  ياهناج  همه 

تسا تخب  ّيراکافج  زا  تیاکش  تسا  تخس  هچ  ربمغیپ  نادقف  مغ 
؟ درب شرطاخ  زا  ار  جارعم  ارچ  درزآ ؟ هنادرُد  نآ  ّتلم  نیا  ارچ 

؟ كالفا ناکرا  اپ  هب  مدرکیمن  كالول  قلخ  نیا  دوب  هدینشن  رگم 
مدینش ربمغیپ  ماگ  يادص  مدیسر  تکاخ  رب  هک  يرمع  زا  سپ 

ییابرلد زا  یمدآ  رخف  ییادص ز  دمآ  ناج  شوگ  رد  ارم 
شدوجو رطع  زا  دش  رپ  مماشم  شدوجس  ریبکت و  رکذ  مدینش 
يراد خلت  تارطاخ  هنیدم  يراگدای  تمحر  يایرد  زا  وت 

زورفاشتآ راگزور  زا  زونه  زور  بش و  رپ  نورق  یط  زا  سپ 
تسا ناج  قمع  رد  نهک  مخز  یسب  تسا  ناشفشتآ  اههنیس  نورد 

هنابش نفد  هیرگ و  يادص  هنایزات  يادص  دیآ  شوگ  هب 
هتسجخ يوناب  نزح  ناغف و  هتسکش  يولهپ  هب  رد  يادص 

رّهطم نآ  عادو  ماگنه  هب  ردام  هدرم  ناکدوک  يادص 
تساهیبا ّما  همطاف  هنیدم ؛ تساکیب  ّمکیب و  دّیس  لوق  هب 

دوب نیرق  وا  اب  یتحار  ار  یلع  دوب  نیرترب  باجح  یبیب  رگا 
دننام لثمیب و  يرسمه  رد  رگا  دنسرخ  يوش  دوبن  دوب و  اب  وچ 
؟ دندوزف شمالآ  مدرم  نیا  ارچ  دندودز ؟ ار  وا  شمارآ  ارچ 

دوب یلع  الوم  بر  ای  يادص  دوب  یلباق  يادص  را  هاچ  رس 
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دوب نیقی  لها  هوکش  يادص  دوب  نیقّتم  يادتقم  يادص 

رهد زا  هن  مدآینب  دادیب  رهز ز  هزوک  بش  نآ  يدید  هنیدم 
ار مشتحم  تیبلها  میرک  ادعا  ّيراکمتس  دز  شتآ  هب 

تخادنیب لّوا  زا  شاک  شیادخ  تخاس  ار  هزوک  ریمخ  واک  یتسد  ود 
دزیر هزوک  ردنا  لتاق  رهز  دزیخ ز  هک  يدید  ار  هدعج  هنابش 
نز يراّدغ  زا  داد  ناج  نسح  نم  رب  ياو  وت  رب  ياو  هنیدم 

یناد هک  شتوبات  هب  دمآ  ریت  هک  یناف  يایند  نیا  هب  فا  هنیدم 
دوب نید  ریم  ياسک  ِریز  نسح  دوب  نیا  هن  قح  ار  یبتجم  هنیدم 

دمآ هفوک  زا  اههمان  لیس  هک  دمآ  هفحت  يراد  دای  هنیدم 
هنیکس ربص و  یهد  ار  شبلق  هک  هنیدم  مد  نآ  نیسح  اب  یتفگ  هچ 

ار شلمحم  دنب  تسبیم  رب  وچ  ارهز  مشچ  رون  تشاد  یلاح  هچ 
؟ درسفین ایآ  رفس  نیز  تدوجو  دروخ  هرگ  نوچ  تهاگن  اب  شهاگن 

نونجم هنوگنیا  تیبلها  قشع  هب  نوخرپ  بلق  ینعی  هعیش  هنیدم 
رامیب داّجس  نیدباعلانیز  هب  راتفر  ءوس  رب  يدهاش  هنیدم 

دید ادخ  نوخ  رس  هزینرس  دید  ارجام  سب  البرک  ماش و  هب 
تراهط لها  رس  رب  دمآ  هک  تراسا  رجز  رب  ياو  هنیدم 

هنادواج رارق  اجنیا  تفرگ  هناشنیب  يرازم  ردنا  یلع 
مدیرب ایند  زا  لد  دناد  ادخ  مدید  هنوگنیا  نیسح  نب  ّیلع 
هدیمرآ اجنیا  رقاب  ماما  هدید  ود  زا  بالیس  کشا  يا  رایب 

تساجنیا قداص  ام  بهذم  سیئر  تسالعا  سنج  زا  نیمزنیا  كاخ  هک 
هنیدم یمورحم  رجز  تبیصم  هنیدم  یمولظم  درد  زا  ناغف 

مولظم دنناماما  عومجم  هک  مولظم  دنناگرزب  نیا  اهنتهن 
هدرب جنر  ربمیپ  ره  زا  شیب  هک  هدروخ  دنگوس  نیملاع  لوسر 
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؟ تسا هانگ  مه  یهانگیب  منادن  تسا  هاوگ  اهنآ  یکاپ  رب  ادخ 
؟ تمصع لها  تشونرس  دش  ارچ  تّقشم  رجز و  همهنیا  ایادخ 

دنتسکش شیادعا  هک  ییولهپ  هب  دنتسکش  شنادند  هکنآ  ّقح  هب 
ارهز دالوا  ّتیمولظم  هب  الوم  نوخ  ردنا  هقرغ  قرف  هب 

نک يرواد  نمشد  ام و  نایم  نک  يروای  يدهم  هب  ادنوادخ 
دزیرب نوخ  رگمتس  موقلح  دزیخ ز  هک  هد  نآ  تصرف  يدهم  هب 

نازوسب نمشد  ادخ  ایند  نآ  رد  نامحر  يالعا  تّزع  ّقح  هب 
میهایسور تلالج  هاگرد  هب  میهانگ  قرغ  رگا  ام  اّما  و 

ایادخ يداتسرف  ار  نالوسر  ایادخ  يداد  ناشن  ار  هَچ  هر و 
برای دوب  لد  ییانیبان  برای ز  دوب  لکشم  هک  رگ  تداعس 

یناد کین  ار  ناگدنامرد  مغ  یناد  کین  ار  ناگتسخ  لاح  وت 
هتسکش اهلد  نیا  هک  نک  یمیرک  هتشذگ  اهتصرف  ریدقت  رهب 

میریز هب  رس  یشخبب  ای  يزوسب  میعیطم  ام  یمیحر  نامحر و  وت 
زورفاملاع نآ  تّما  میدوب  هک  زورما  مینادیم  ردق  نیا  یلو 

دوب ناج  مارآ  ار  هعیش  رم  یلع  دوب  نابز  درو  یلع  ای  يرمع  هب 
دوب یلع  نب  نیسح  رادازع  دوب  یلو  يوس  شپط  ار  ام  لد 

تفر نسحلانبای  نابز  رب  ًامامت  تفر  نمچ  يوس  نامناج  غرم  وچ 
دوب یفطصم  تیبلها  قشع  هب  دوب  اج  هب  ات  ام  هنیس  رد  سفن 

رازاب هتفشآ  هرود  نیا  رد  هک  رارقا  هب  دمآ  نونک  ام  نابز 
میهاچ قمع  ردنا  هار  ياج  هب  میهایسور  برای  میدرک  هنگ 

يدوج شیوخ  ناگدنب  رب  ینک  يدودو  راّفغ و  ّینامحر و  وچ 
اشخبب ار  ام  همه  ناهانگ  اتکی  ّیح  زاینیب  يا  ایب 

زاوها رختفم - دیمحلادبع 
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تایعابر

هایس گنس  سفنمه  دوش  هظحل  کی  هار  دبای  ادخ  لزنم  هب  تساوخیم 
هَّللا دیوگب : دتسرپن و  تب  ات  درک  توعد  وا  زا  یسک  دش و  زاب  رد 

هایگ دننام  رون  تمس  هب  تفریم  هانگ  راشرس  دوب و  هایس  هاگ  ره  * 
هام ات  ار  دوخ  دیشک  نانزدنخبل  تخادنا  ناطیش  مشچ  يوس  هب  گنس  یه 

روباشین يدوصقم - اسیرپ 

یناتسعیقب ضغُب 

ماینافوت هیرگ  يادتبا  ما ؟ یناتسعیقب  ضُغب  یتسیک 
دوشیم نم  هدنام  ضغب  لثم  دوشیم  نکلا  هژاو  تیاثر  رد 

مرواب رب  دنزیم  شتآ  بآ  مََرت  نامشچ  ياهیناهگان 
يدش ییاشامت  اهایرد  لثم  يدش  ییارهز  مشچ  يا  نکهیرگ 
تسا رد  راوید و  نیب  لگ  ردام  تسا  رثوک  لالز  زا  یلالز  نیا 

تسارت یشومارف  مسرپیم  هچ  ره  تسارت  یشوماخ  هک  نم  عیقب  يا 
ياهدنام اشامت  راوید  تشپ  ياهدنام  اهنت  هک  نم  عیقب  يا 

تسام نامشچ  ییانیب  قطنم  تسایتوت  تکاخ  هک  نم  عیقب  يا 
ياهدنام ام  رطاخ  يارب  زا  ياهدناماج  نیمز  رد  یتشهب  وت 

میاهدرک مگ  دوخ  مشچ  رد  ار  وت  ام  میاهدرک  مّلکت  لد  نابز  اب 
دنزویم متام  ِتمس  زا  اههلان  دنزویم  مغ  برغم  زا  اهداب 

دنوشیم اهیباما  ِرئاز  دنوشیم  ایرد  زارمه  اهمشچ ،
رارقیب ددرگ  تسا  نودرگ  هچره  رادمیب  ددرگ  تسا  هموظنم  هچره 
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دنکیم اغیرد  دیرگیم  ورس  دنکیم  او  نابز  يراز ، زا  گنس 

هدش مه  رد  نامسآ  قاور  اب  هدش  مخ  مه  قفا  ِتشپ  نم  ياو 
درک كاچ  نابیرگ  دش  دوخ  زا  دوخیب  درک  كاخ  رب  رظن  ات  مه  نامسآ 

تسیرگیم ناشیرپ  وس  ره  زا  ربا  تسیرگیم  ناهنپ  ربا  تشپ  هام 
دیسریم اج  ره  دادیم  رس  هیرگ  دیودیم  وس  ره  هب  نادرگرس  داب 

دورسیم نابیرغ  ماش  هصق  دوبک  سای  نامسآ ، شود  يور 
لاحمراهچ یمیقم - یلع 

ادخ هناخ 

ارم ياهکشا  دور  شطع  ریوک  نیا  رد  ارم  يادص  تبرغ  ادخ  درک  هاگن 
ارم ياعد  نیرخآ  دنک  لوبق  رگم  نیگمغ  ماهتسشن  هبعک  هناخ  رانک 

ارم ياپّدر  دندیدن  داب  قرب و  هک  وا  هناخ  تمس  هب  مدیود  قوش  هب  نانچ 
ارم يادخ  نامز  نیمز و  دنتخانش  هک  مدناوخ  زامن  رد  ارت  هیرگ  هب  هانچ 

ارم ياضف  دنکرپ  ناذا  بوخ  يادص  موشباهر  یگریت  نیا  زا  هک  متسیرگ 
ارم ياهتنا  لصف  دنک  متخ  ریخ  هب  فطل  زا  رگم  وا  تسهایس  هّصق  مامت 

! ارم ياوه  یسک  درادن  تسهتشادن و  وا  زا  ریغ  هک  شمغ  زا  مرب  هانپ  اجک 
دهشم يوسوم - يدهم  دّیس 

قشع روضح 

شورخ رد  قشع  زا  و  دناهبعک ...  فارطا  شوپدیپس  ِدلَج  ِرتفک  رازه  اهدص 
شوگ هب  دسریم  ادخ  يادص  فرط  ره  زا  نامز  ره  هکنوچ  نم »  » ِنتفگ ياج  هچ  رگید 
! شون شون ! شون ! نامز ؛ نیمز و  رد  هدیچیپ  قشع  روضح  زا  مسج  هلایپ  دوشیم  ُرپ 
شوه هب  ناقشاع  نیا  زا  هدنامن  یسک  رگید  دنوریم  هدجس  رد  دوخ و  زا  دندش  دوخیب 
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شورفیم ریپ  ناهج  هب  دنزیم  دنخبل  دوشیم  دود  قفا  ياهتنا  رد  ناطیش 

! شود يور  قشع  یعقاو  ياهلاب  اب  دناهتسشن  هک  وا  قشاع  نارتفک  و 
دهشم يوسوم - يدهم  دّیس 

تساجک تتاقیم 

؟ ماجک ای  متسه ؟ هک  نم  اهلاراب  ماحدزا  روش و  تشگ و  نتفر  هاگ 
انشآ بیرغ و  رد  یقرف  تسین  ادج  ام  زا  تسه  مینیبیم  هچ  ره 

هانگ مرش  رد  قرغ  یهانپیب  هایسور  يدیپسوم  مبیصنیب ،
تشگن ملاوحا  رد  دوبهب  هیام  تشذگ  ام  زا  اهلاس  اهرفس  رد 
دوب هاکناج  ام  ياهیناشفناج  دوب  هاریب  ماهتفر  ياههار 
بارس گنر  زج  رمع  ریوک  رد  باتفآ  دنلب  زا  میدیدن  ام 

ماهتسخ ایادخ  اهیئادج  زا  ماهتسب  دهع  تسسگب  اهراب 
دوریم برغم  هب  ور  مباتفاک  دوریم  برثی  هب  متخب  نامز  نیا 

میحر نامحر و  يراتس و  هک  يا  میرک  يا  مراز  لاح  رب  یتمحر 
مادم کشا  زج  تسیچ  ام  لصاح  مالکیب  تیاکح  ینادیم  هک  يا 

تسا شکلد  میاه  هیرگ  ياهياه  تسا  شوخ  ملاوحا  کیل  مراسمرش 
نک شوماخ  ارم  عمش  نآ  زا  دعب  نک  شوگ  ار  ام  کیبل  ادخ  يا 

(1) تساجک ؟ تتاقیم  هآ  دمآ ، سخ  نیا  تسادج  اهنآ  زا  هک  یناد  رفس  نیا 
( هشیدنا  ) هدازیسوم نیسحمالغ 

قح تمحر  طوبه 

رجح فوط  هن  ماهدرک  لد  هبعک  فاوط  رذآ  ياهنیدم  اب  ماهدمآ  هکم  ز 
رثا گنر  دوبن  ار  هنگ  ياهریت  هک  نمؤم  نمأم  مارحا  رگنس  نورد 

. دمحالآ لالج  تاقیم  رد  یسخ  زا  هتفرگ  ماهلا  عارصم  - 1
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رب ردنا  هتفرگ  فتاه  هدژم  وچ  ارم  تافرع  رد  هنافراع  تفرعم  روعش و 

رشحم زا  یئاههنحص  يرگن  لد  مشچ  هب  وه  الا  هلا  يونش ال  لد  شوگب 
رعشم بش  رد  يوجادخ  ناصلخم  هب  امس  ياههولج  تسا و  قح  تمحر  طوبه 

رس زا  شوه  تسا و  هدرک  اهر  شیوخ  ارم ز  کبر  همساب  رقا  ارح  ياجياج  هب 
ردیح هلالس  لیلخ و  تفر  هک  یهر  فک  رب  ناج  ناقشاع  هر  هورم  افص و 

رثوک يداو  هب  کئالم  عمج  فوط  درابیم ز  رون  هک  ینیب  هلوره  نامز 
رگید يدهشا  میهارب و  ماقم  اشوخ  مزمز  زا  یشونب  نادیهش  دایب  اشوخ 

رتفد تدیوش  تسا  هانگ  هچ  ره  وا ز  هک  اعد  ياهماشب  يزاین  کشا  زیرب 
ربمغیپ رجه  دمآرد ز  هیرگ  هب  نوتس  هداد  رس  هلان  بوچ  مین  دامج  زا  مک 

رت هدید  بآ  هب  متسش  مالسلا  اهیلع  همطاف  ياج  ماهدمآ و  دجو  هب  دمحا  تبرت  يوب  ز 
رش هیام  هچنآ  ره  رب  مدز  گنس  وچ  ینم  تسین  یساره  ار  هشیدنا »  » رگد اهوید  ز 

( هشیدنا  ) هدازیسوم نیسحمالغ 

قشع بآ  تفه 

اهنت يرجاه  ِقشع  ِبآ  تفه  هورم و  افص و  اهنش  نیا  رب  ار  تزان  ياهاپ  نم  دازون  نزب ،
ادیپ دوش  یبآ  ات  تفر  مهاوخ  راب  نارازه  هدیدفت  تخس و  ياههار  مجح  تسا  رابکی  هن 

ارحص نآ  تشاد  نم  اب  هیرگ  ُرپ  یتبرغ  نزح و  هچ  رود  ِياهرود  نآ  ماهدیراب  تاهیرگ  اب  نم  و 
الاب نآ  تفریم  نامسآ  تمس  هب  ور  مهاگن  تخیمآ  لگ  گنر  اب  تکچوک  ِنابل  يور  شطع 

ایرد زا  مدیسرپیم  هتسخ  یبارس  لثم  نم  درک و  لمحت  ار  مدرد  ياهاپ  متقاط  مامت 
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ایند ندومیپ  زا  يدرکیم  رتباتیب  ارم  تخس  یگنس  یکاشاخ و  راخ و  رانک  رد  اهنت  وت 

اوآرپ دیشوجیم  وت  ياهاپ  ریز  مزمز  دنام و  یقاب  همشچ  ساکعنا  رد  تاهیرگ  يادص 
نارهت ییازریم - زانحرف 

وهای

« وهای »
تسا یفخم  هبعک  هک  نک  یلد  فاوط  ورب 

« مدنچ هنارت  »
وت قوش  ِشتآ  رد 

« هَّللا ُهجَو  َّمَثَف  اوُّلَُوت  امَْنیا  »
بان ياههظحل  نیا  رد 

وت يارب  نم  ِلد  لد  و 
« کیبل  » يارب
هک یمد  يارب 

رابغ نیا 
دنیشنب وت  روضح  دیپس  نماد  رب 

تقشع سونقق  منم  *** 
وت هبذج  ِدعب  ات 

موش هداز  زاب  مرتسکاخ  زا 
***
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يونشیم ایادخ 

ارم ياهزاوآ  هرطق  هرطق ، نیا 
زورفایب ار  هلعش 

ماهدیسر مکی  رازه و  هنارت  هب  بشما 
تخاس دوخ  ادخ  نیا  درک و  انب  لیلخ  نآ  هک 

دهشم نابزیم - ماهلا 

( رعش نابز  اب  ناکدوک  يارب  جح  ماکحا   ) ولوچوک یجاح 

لزنم هب  كدوک  دورو  هوحن  يزاسریوصت  فلا )
هدمآ هّکم  رهش  زا  - 1
شردام اب  ولوچوک  یلع 

( هدش یجاح  رکش  ار  ادخ   ) هدش یجاح  ادخ  رکش 
شرب رود و  هدش  غولش 

ناشکچوک هچوک  وت  - 2
هدش اپ  هب  ییاغوغ  هچ 

یلع رونرپ  تروص 
هدشاو اهلگ  هیبش 

بالگ دنفسا و  لگ و  زا  - 3
شوخ يوب  هتفرگ  هچوک 

دهد مالس  ولوچوک  یلع 
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شوخ يور  اب  نآ  نیا و  هب 

شاهیسالکمه تسد  ور  - 4
تابن لقن و  لگ و  هخاش 

ناشهچوک رد  هدیچیپ 
تاولص رعش و  يادص 
كرپاش لثم  اههچب  - 5

یلع يوس  دننزیم  رپ 
دنسوبیم نادنخ  لاحشوخ و 

یلع يور  یکییکی ،
قاتا وت  تفر  ولوچوک  یلع  - 6

اههچب نایم  تسشن 
دندیشک دایرف  اههچب 

ادصکی گنشق و  یلیخ 
يدمآ شوخ  ولوچوک  یجاح  - 7

ادخ يابیز  رهش  زا 
دشاب لوبق  هک  یهلا 

امش ّجح  تدابع و 
هدب ربخ  ولوچوک  یجاح  - 8

؟ ادخ رهش  دوب  يروطچ 
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دوخ گنشق  رفس  زا 

ام هب  وگب  یکییکی 
: تفگ دیدنخ و  ولوچوک  یجاح  - 9

زان ناتسود  مشچ ، يور  هب 
ناتیارب مَگیم  الاح 

زایپ ات  ریس  زا  ار  رفس 
تفگیم نخس  ولوچوک  یجاح  - 10

بات بآ و  اب  شرفس  زا 
دیکچیم شزان  ياهکشا 

( بالگ لثم  یکییکی   ) بالگ لثم  شتروص  ور 
تاقیم رد  ندش  مرحم  ب )

دیاب همه  راک  لّوا  - 1
دنورب تاقیم  يوس  هب 

بوخ يادخ  يرای  هب 
دنوشب مرحم  اجنآ  زا 

دوب يدجسم  ام  تاقیم  - 2
هرجش شگنشق  مان 

ینادیمن يورن ، ات 
هربخ لاح و  هچ  اجنآ 

ناوراک اب  نم  هک  یتقو  - 3
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مدیسر تاقیم  نایم 

دیفس كاپ و  هچراپ  ود 
مدیشوپ مارحا  يارب 

دش هتفکش  مبل  يور  - 4
اعد و  کیّبل »  » ياهلگ

دچیپیم دجسم  نایم 
ام ياهکیّبل  يادص 

: تفگ اجنامه  نم  ِردام  - 5
الاح زا  یتسه  مرُحم  وت 

دیابن سپ  مرسپلگ ،
: ار اهراک  نیا  یهد  ماجنا 

: دهد ماجنا  دیابن  مرحم  هک  ییاهراک  ج )
نت هب  نُکن  تنهاریپ ، - 1

ندب زا  نوخ  نکن  نوریب 
نیبن هنیآ  رد  ار  تدوخ 
نکن هخاش  زا  ار  اهلگ 

ریگن اپ  تسد و  نخان  - 2
ار وم  نکن  کشخ  هلوح  اب 

شوپن ار  هتخود  سابل 
اپ هب  نکن  باروج  شفک و 

نکن ورف  بآ  وت  ار  رس  - 3

( رعش نابز  اب  ناکدوک  يارب  جح  ماکحا   ) ولوچوک www.Ghaemiyeh.comیجاح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 221زکرم  هحفص 187 

http://www.ghaemiyeh.com


174 ص :
ترس يوم  نَکن  تسد  اب 
رس رود  هب  دنبن  هچراپ 

ترس يور  راذن  هالک 
ینزب نآلا  دیابن  - 4

اجبان غورد و  فرح 
وگن وگتفگ ، نایم 

ادخ هب  هن  ادخ ، هب  هرآ 
وبن بالگ  لگ و  رطع و  - 5

ور تسد و  يور  هب  لامن 
نزن رطع  مه  سابل  يور 

وب رطعشوخ و  زیچ  روخن 
تسا تنت  ور  هشپ  رگا  - 6

شاج رس  زا  ریگن  ار  نآ 
دزن تشین  رگا  روبنز 

شاب هتشادن  يراک  نآ  هب 
: هکم هب  ندش  دراو  د )
نوریب میدمآ ، تاقیم  زا  - 1

میدزرس هکم  رهش  هب 
مرح رتوبک  لثم 

میدزرپ هبعک  يوس  هب 
ام ناوراک  هک  یتقو  - 2
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تشاذگاپ هکم  رهش  هب 

یسک ره  هک  دینادیمن 
تشاد یبیجع  تلاح  هچ 

یفرط ره  زا  یسک  ره  - 3
دیودیم هبعک  يوس  هب 

غولش رهش  نآ  رد  راگنا 
دیدیمن زیچ  چیه  هبعک  زج 

: ندرک فاوط  د )
لگ لثم  هبعک  هناخ  - 1

میدش هناورپ  همه  ام 
هدامآ قوش  روش و  اب 

میدش هناخ  نآ  فاوط 
میدیدرگ هبعک  رود  هب  - 2

كرپاش ات  رازه  لثم 
میدیخرچیم مرن  شاوی و 
كدصاق ات  رازه  لثم 

مردام لثم  هعفد  تفه  - 3
مدیخرچ هبعک  رود  هب 

دش هک  تفه  رود  رخآ 
مدیسر لوا  ياج  هب 

فاوط تقو  نم  ِردام  - 4
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باتک ور  زا  دناوخیم  اعد 

دوب هدش  شسیخ  ياهمشچ 
بآ همشچ  ات  ود  لثم 

: هبعک رانک  رد  بلاج  ياههنحص  و )
ادخ هناخ  رانک  - 1

دوب یگنشق  ياههنحص 
افصاب غاب  هی  لثم 

دوب یگنراگنر  ياهلگ 
تخت يور  رب  ینزریپ  - 2
درکیم فاوط  دوب ، هتسشن 

دناوخیم اعد  نانکهیرگ ،
درکیم فاص  ار  شدوخ  بلق 

یکی ار  هبعک  هدرپ  - 3
دیشکیم تسد  دزیم ، هسوب 

یکدوک یغولش  نآ  رد 
دیسوبیم ار  هایس  گنس 

لغب هّچب  يردام ، هی  - 4
دیشونیم مزمز  بآ  زا 

مه هّچب  ار  لالز  بآ 
دیشونیم مکمک  هشیش ، اب 

اعد کیّبل و  يادص  - 5
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نامسآ رد  دوب  هدیچیپ 

ار اههنحص  نیا  یسک  چیه 
نامز نآ  ات  دوب  هدیدن 

: فاوط زامن  ز )
میدمآ ام  فاوط ، دعب  - 1

میهاربا ماقم  شیپ 
زامن ندناوخ  يارب 
میداتسیا ام  ماقم ، تشپ 

دشن رگا  ماقم ، تشپ  - 2
ینامیم اجنآ  رظتنم 

هرابود دوب  غولش  رگا 
یناوخیم تولخ  ياج  هی 
فاوط يابیز  زامن  - 3

تسا تعکر  ود  نآ ، مامت 
تسام حبص  زامن  لثم 

تسا تحار  هچ  نآ ، ندناوخ 
: هورم افص و  نیب  ندرک  یعس 

گنشق کچوک و  هوک  ود  - 1
تسادخ هناخ  رانک 

تسا هورم  ود  نیا  زا  یکی 
تسافص هوک  مه ، یکی  نآ 
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نایجاح هتسد  هب  هتسد  - 2

« افص  » يور دنوشیم  عمج 
دننکیم نتفر  هب  عورش 
ادخ مان  اب  اجنآ  زا 

یکی هورم  ات  افص  زا  - 3
ات ود  افص  ات  هورم  زا 

دنوریم هار  يروطنیمه 
اج ود  نیا  نیب  هعفد  تفه 
همه لثم  نم  هعفد  تفه  - 4

هلصوح اب  مدز  مدق 
تسه ییاج  هی  هار  نایم 

هلَورَه اب  دنوریم  هک 
هار نایم  یکدوک  هی  - 5

نیمز ور  داتفا  دیود و 
دشاپ تفرگ  ارم  تسد 

نیرفآ دص  تفگ : دیدنخ و 
: نخان وم و  ندرک  هاتوک 

مردام اب  یعس  رخآ  - 1
میداتسیا هورم  رانک 

ییات ود  نادنخ  لاحشوخ و 
میداد هیکت  يراوید  هب 
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تفرگ تسد  اجنآ  مردام  - 2

زیت یچیق  ریگنخان و 
ولج ایب  تفگ : دیدنخ و 

زیزع زان و  رسپ  يا 
تفرگ ار  متسد  نخان  - 3

دیچ وماهوم  زا  هدروخ  هی 
مرسپ تفگ  نانکهدنخ 

دیسر رس  هب  وت  هرمع 
یلاحشوخ اب  نم  اجنامه  - 4

مدیسوب ار  ردام  يور 
قاتا میدمآ  هک  یتقو 
مدیشوپ راولش  نهریپ و 

: تافرع يوس  هب  نتفر  عتمت و  ّجح  عورش 
همه هّکم  رد  هرابود  - 1

دنشوپیم مارحا  سابل 
جح يارب  ناوج  ریپ و 
دنشوکیم زاب  یلاحشوخ  اب 

هفرع ای  مُُهن  زور  - 2
تافرع يوس  هب  میتفر 

دوب ام  راک  بش ، ات  رهظ  زا 
تاولص اعد و  رکذ و 
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180 ص :
اج همه  رد  دوب  هدیچیپ  - 3

اعد يابیز  يادص 
تفگیم بل  ریز  یسک  ره 

ادخ ادخ  شوخ ، لاح  اب 
همه کشا  ياههرطق  - 4

دوب هدش  ناراب  هیبش 
تافرع فیطل  كاخ 

دوب هدش  ناتسلگ  لثم 
نامسآ ياههتشرف  - 5

دندزیم رپ  یلاحشوخ  اب 
نامیاهرداچ نایم 

دندزیم رس  یکییکی 
: رعشم رد  فوقو 

شاویشاوی دیسر  هک  بش  - 1
میدمآرد تافرع ، زا 

شالترپ داش و  لاحشوخ و 
میدمآ رعشم  يوس  هب 

دمآیم سکره  اجنآ  رد  - 2
درکیم اعد  درکیم ، هیرگ 
دوخ نابز  اب  یسک  ره 

درکیم ادخ  اب  وگتفگ 
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181 ص :
نامز نآ  دوب  غولش  هک  سب  - 3

ناهگان اج  نآ  مدش  مگ 
دید ارم  رود  زا  مردام 

ناودناود میوس  دمآ 
دوب هتخیر  ام  رب  رود و  - 4

گنراگنر زیر و  ياهگنس 
تخیریم اجنآ  رد  یسک  ره 

گنس يرادقم  شاهسیک ، رد 
هبقع نوتس  هب  ندز  گنس  انم : لامعا 

دیع زور  حبص  لّوا  - 1
دباتیم باتفآ  هک  یتقو 

تسا رعشم  نورد  هک  ره 
دیآیم نوریب  اجنآ  زا 

میدمآ هتسد  هب  هتسد  - 2
انم يوس  شاویشاوی 

دوب اجنآ  گرزب  چوک 
اههدنرپ زا  رتگنشق 

ارچ ردام ، زا  مدیس  رپ  - 3
؟ تسا نادنخ  داش و  یسکره 

مرسپلگ تفگ : دیدنخ و 
تسا نابرق  گنشق  دیع 
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182 ص :
میدز هقلح  شاویشاوی ، - 4

يرخآ نوتس  رود 
دیاب هسیک  زا  اجنآ  رد 

يروایبرد ار  اهگنس 
نوتس ِرونآ  رونیا و  - 5
گنت غولش و  دوب  یباسح 

دزیم دیاب  يرفن  ره 
گنس هناد  تفه  نوتس  نآ  هب 

گنفت لثم  دش  ام  ِتسد  - 6
گنس هناد  تفه  ام  ياهریت 

دب ناطیش  دوب ؟ یچ  نوتس 
گنج نادیم  نوتس ، رود 

ینابرق انم : لامعا 
يرفن ره  دیع  زور  رد  - 1

درخب دیاب  ینابرق ،
رفن کی  ار  اهینابرق 

دُربیم رس  یکییکی 
دیفس قاچ و  هّرب  ود  - 2

دیرخ اجنآ  زا  مردام 
نابرهم درمریپ  هی 

دیرب رس  دُرب و  ار  ود  ره 
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183 ص :
ُزب شیم و  واگ و  شیمواگ و  - 3

رتش دنفسوگ و  هّرب و 
دندوب هدرک  اهینابرق 

ُرپُِرپ ار  انم  تشد 
اهینابرق همه  نوخ  - 4

تشد يور  رب  دوب  هدیشاپ 
ادخ هار  رد  هک  ینعی 
تشذگ دیاب  زیچ  همه  زا 

رس ندیشارت  انم : لامعا 
دنریگیم دیع  زور  اهنز  - 1

یکییکی ار  اهنخان 
دننیچیم ار  رس  يوم  دعب 

یکدنا اّما  یچیق  اب 
دننزیم هت  زا  مه  اهدرم  - 2
غیت اب  ار  دوخ  رس  يوم 

دنشکیم اهرسپهّچب ،
غیج راوه و  غیت ، سرت  زا 

زیت غیت  اب  نم  ردام  - 3
دیشارت هت  زا  ار  مرس 

: تفگ یگنشق  هدنخ  اب 
دیشابن هتسخ  یلعجاح ،

( رعش نابز  اب  ناکدوک  يارب  جح  ماکحا   ) ولوچوک www.Ghaemiyeh.comیجاح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 221زکرم  هحفص 197 

http://www.ghaemiyeh.com


184 ص :
: نوتس هس  هب  ندز  گنس  مهدزاود و  مهدزای و  بش  رد  انم  رد  ندنام 

نم ردام  دیع  بورغ  - 1
ینادیم چیه  مرسپ ، تفگ :

امش بش ، ادرف  بشما و 
ینامب اجنیا  رد  دیاب 

همه بشادرف  بشما و  - 2
مینامب اجنیا  رد  دیاب 

مینک اعد  تدابع و 
میناوخب نآرق  زامن و 

همه مهدزای ، زور  رد  - 3
میدمآ اهنوتس  شیپ 

دوب اجنآ  رد  نوتس  ات  هس 
میدز گنس  هس  ره  يوس  هب 

فده هب  مدرکیم  هاگن  - 4
شاویشاوی مدزیم ، ریت 

مدوب اهزادناریت  لثم 
شالت یعس و  رد  یباسح 
یلّوا هب  مدز  ات  تفه  - 5

یمّود هب  مدز  ات  تفه 
گنس هناد  تفه  نم  هرابود 

یمّوس يوس  هب  مدز 
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185 ص :
مردام گنس  اجنامه  - 6

مرس هب  دروخ  درک ، هنامک 
: تفگ دیسوب و  ارم  يروف 

مرسپ يا  ارم  شخبب 
همه مهدزاود  زور  - 7

میدز گنس  اهنوتس  هب  زاب 
یگمه زور  نامه  رصع 

میدمآ هّکم  يوس  هب 
: راک نداد 5  ماجنا  هکم و  هب  تشگزاب 

ام هرابود  ادخ  رکش  - 1
میدزرس هکم  رهش  هب 

ادخ هناخ  يوس  هب 
میدزرپ هدنرپ  لثم 

هناورپ لثم  هرابود  - 2
میدیدرگ هبعک  رود  هب 

همه لثم  شاویشاوی 
میدیخرچ اجنآ  هعفد  تفه 

میدمآ زاب  فاوط ، دعب  - 3
مالسلا هیلع  میهاربا  ماقم  تشپ 

زامن ندناوخ  يارب 
میداتسیا اجنآ  هرابود 
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186 ص :
افص هوک  زا  هرابود  - 4

میدمآ هورم  يوس  هب 
اج ود  نیا  نیب  هعفد  تفه 

میدز مدق  نانکاعد 
: نآ زامن  ءاسن و  فاوط 

یلع تفگ : اجنآ  مردام  - 1
يرگید فاوط  هدنام 

ءاسن ِفاوط  هیچ ؟ شمان 
يروآیم اج  هب  مه  وت 

فاوط نیا  دعب  هرابود  - 2
دنناوخیم صوصخم  زامن 
دشن دوب و  غولش  رگا 

دننامیم اجنآ  رظتنم 
( عادو فاوط   ) یظفاحادخ فاوط  اهراک و  نایاپ 

دیسر رس  هبعک  رانک  - 1
ام ّجح  ام و  هرمع 

: میدز ادص  مردام  اب 
ادخ يا  ساپس ، رکش و 

نیرخآ راب  يارب  - 2
میدمآ هبعک  رانک 
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187 ص :
نانز هلان  نانکهیرگ ،

میدز هسوب  شاهدرپ ، هب 
نامهنیس رسارس  - 3

دوب هدش  نازوس  هلان 
نایجاح مامت  مشچ 

دوب هدش  ناشوج  همشچ 
دش هتسکش  ملد  مه ، نم  - 4

ادخ مدز ، ادص  دنلب 
دوخ هناخ  ترایز 

امن مايزور  هرابود 
(: هصق ياهتنا  یلع و  لزنم  قاتا  لخاد  هب  تشگزاب   ) ینایاپ هنحص 

: تفگ دیدنخ و  ولوچوک  یلع  - 1
ام هّصق  دیسر  رس  هب 

دینک رفس  دنک  ادخ 
امش کتکت  هّکم ، هب 

نابرهم بوخ و  ياهتسود  - 2
دوب یلاع  گنشق و  هچ  ّجح ،

ناتِکیکی ياج  یتسار 
دوب یلاخ  اجنآ  رد  یلیخ 

: دندیشک دایرف  اههچب  - 3
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188 ص :
تسا یندید  هّکم  هک  یتسار 

ّجح نیشنلد  هّصق 
تسا یندینش  بلاج و  هچ 

دشاب تدای  ولوچوک ، یجاح  - 4
يدوب اجک  تردام  اب 

هام هی  هک  تلاح  هب  اشوخ 
يدوب ادخ  مرح  رد 

يدزرپ هبعک  يوس  هب  - 5
يدش ادخ  نخسمه 

يدز رس  اهنامسآ  هب 
يدش اههتشرف  لثم 

ینارجاهم دمحم  دیس 

مرح نارتوبک 

دش ام  رغاس  هب  یتسم  هداب  هرابود  دش  ادیوه  نوچ  رادلد  هرهچ  غورف 
دش ایوگ  تسشن و  یبوط  هخاش  يورب  ماد  هدیهر ز  کغُرم  رگن  نسح  لامک 

دش ایرد  يوس  صالخا  هر  زا  هرطق  وچ  دومنب  لد  يافص  هورم  هب  تفر  هکنآ  ره 
دش اتکی  ّرُد  هک  شلیلخ  ماقم  ای  تسادخ و  یتیآ ز  هک  میوگب  هچ  شمزمز  ز 

دش اپ  رب  رشح  دوبعم  هناخ  درگ  هب  زاورپ  رد  هناقشاع  مَرَح  نارتوبک 
دش اغوغ  روش و  قوشعم  قشاع و  يوک  هب  نیبب  قشع  قیرط  قشاع  تولخ  هب  ایب 

دش اهلد  مارحلاتیب  رئاز  هزمغ  هب  دومنن  جح  تفرن و  هّکم  هب  هک  نم  راگن 
يراس مدقم - ياشن  اضر 
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189 ص :

اهلد هلبق  هبعک 

دشیم مگ  هاچ  هب  ناعنک  فسوی  دیما  دشیم  مگ  هار  دوبیمن  هبعک  هک  رگا 
دشیم مگ  هاگن  ریسم  بارس  نآ  رد  زاجح  نیمزرس  قوش  رگا  هبعک  دوبن 
دشیم مگ  هایگ  قمع  هب  زین  هناوج  دیکشخیم  هنیس  هب  ترایز  اعد و  بت 

دشیم مگ  هام  دیشروخ و  رواب  مامت  ادخ  نامسآ  دیشروخ و  تعسو  نایم 
دشیم مگ  هلا  تقیقح  لهج ، جوا  رد  زاجح  نیمزرس  كاخ  یتلزنم  تشادن 

دشیم مگ  هانگ  رد  افص  هورم  نودب  دوبیم  يرئاز  هن  یجاح ، هن  یقشاع و  هن 
دشیم مگ  هایس  نآ  ههربا و  نهذ  میهاربا ز  مان  دوبیمن  هبعک  هک  رگا 

ناسارخ يدابآماظن - یبتجم 

قشع نیمزرس 

دش مهاوخ  مگ  زامن  ات  ود  نیبام  دش  مهاوخ  مگ  زاجح  زا  ياهشوگ  رد 
دش مهاوخ  مگ  زابهمین  ِرد  نآ  رد  مدروآ  هانپ  تتقیقح  مشچ  رب 

دزیریم وا  ِناوخبناوخب  ياوآ  دزیریم  وگتفگ  يادص  راغ  زا 
دزیریم ورف  نامسآ  زک  تسا  قشع  ّکبر  مساب  أرقا  هتشرف : تفگیم 

دناهتشادرب تیبلها  نماد  زا  دنا  هتشاک  شاهناخ  رانک  هک  یگنس 
دناهتشادهگن ارت  یلع  تسد  اب  دنک  تابثا  هبعک  هب  ادخ  تساوخیم 

مدرگیم ار  زاب  ياههرجنپ  نم  مدرگیم  ار  زامناج  وت  لابند 
مدرگیم ار  زاجح  همه  رود  وت  یپ  زا  نم  چیه ، هک  تمرح  رود 
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190 ص :
مشچ هب  میشاب  شوپدیپس  هک  یتفگ  مشچ  هب  میشاب  شوگ  هب  طقف  هک  یتفگ 

مشچ هب  میشاب  شودقاس  هک  میتفر  تست  هناخ  رد  قشع  سورع  هک  الاح 
مراذگب مدق  اههتشرف  لاب  رب  مراذگب  مرح  رد  هنوگچ  ياپ  نم 

مراذگب مه  يور  مشچ  هک  راذگب  دریگ  شتآ  لوا  ِهاگن  هبعک  رب 
زونه تسالاب  تسا  هتفرن  دیشروخ  زونه  تسالوم  ياپ  يادص  هکم  رد 

زونه تساجنیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ندب  رطع  شرع  دنتسرفیم ز  تاولص  مئاد 
ششوماخ بل  رب  هتسشن  دنخبل  ششوپ  یکشم  ِشوگراچ  ِسوناف 

ششوغآ رد  تشاد  هیرگ  ترسح  لد ، تسا  دیراورم  رازه  نم  لد  ِرذن 
نک مرارکت  زین  وت  ماوت  رارکت  نک  مرادید  هورم  افص و  نیبام 

نک مرادیب  هلاسرازه  باوخ  زا  باسح  زور  رد  ایب و  تدوخ  تسد  اب 
نیوزق یتمعن - اتیزر 

کچیپ هقاس 

، رفسمه يا  ایب 
میزاغایب ار  نتفر  زبس  ياهلصف  ات 

، میزادرپب یکالفا  میلقا  نآ  زا  يرادید  هب 
« کیّبل  » شکلد کناب  هک 

شوگ رب  دسریم  شیاه  هزاورد  زا 
، شَقلَخ ياهشیاین  ياوآ  و 
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191 ص :
شود رب  دشکیم  یمرگ  هب  ار  ییاهر  زبس  قریب 
دریگیم جوا  منورد  رد  یهاگهاگ  ییافص » *** »

ار ما  یتسه  دیپس  نیهاش  و 
« هورم  » مرگ غیتِس  ات 

زاورپ دهدیم 
تسا هدروخ  هرِگ  ار  شیاه  هرخص  ناینرپ  میاپ  هک 
تسا هدرب  رس  هب  نآ  ياوه  رد  يراگزور  منهذ  و 

، دولآزمر يارحص  نآ  زا  يرادید  قوش  رد  دپتیم  مناور  *** 
رعش روعُش و  روش و  ِيداو  رعشم ،» »

مرگ يراظتنا  میمش  دزیخیم  هک 
شناشخرد كاخ  زا 
دوارتیم یهاگ  و 

« ار یمان  دوعوم   » نآ ِزبس  ياپ  ياج 
شنازوس ِناتسگیر  هب 

« احطب  » بت باتُرپ و  يارحص  نآ  و 
هبعک ِنادوان  ِناسب  منامشچ ، ز 

يراج دنک  اهناراب 
« برثی  » رد یحو  ِبانجیلاع  نآ  ِمرگ  روضح  ياّنمت  *** 

، ار مدوپ  رات و  ِبانط  دناچیپب 
، کچیپ هقاس  ِناسب 

« هناّنح  » ِنکُر ِدرگ  هب 
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192 ص :
تسا هتفرگب  شود  رب  اهنرق  ار  اههوکِش  راب  هک 

« اههتسدلگ  » نآ درگ  رب  مَدَنادرگیم  هناورپ  نوچ  و 
 ... هناخ نآ  ِدرگ  رب 

دنناوخیم رون  ياههموظنم  اههیاس  نآ ، رد  هک 
دیوریم میلست  تریح و  ياههتوب  شناتسآ  يور  هب 

، شیاه هراوید  رد  و 
دننادیم روشرپ  هّصق  دص  اهگنس 

، دهُز ِرابَتیلاع  نآ  يادیپان  حیبست »  » اب و 
رادیب هسیّدق  نآ 

- ریثکت دوشیم  اوقت  ِناتسد  رد  هک  - 
راشرس دوشیم  متارطاخ  رابهلوک  هرامه 

، تبرُغ زا  هتسخ  عیقب »  » ِيوسارف *** 
دلانیم شوگ  رد  ياهحون  ياون 

، دیحوت بتکم  ِناگدرکرس  نآ  هک  »
دننیچرب راوید  ار  هتسب  میرح 

، یتسه هراومه  زا  رتایوپ  دوخ  و 
یّلجت ِباتیب  ِمزب  رد  ار  شیوخ  روضح 

« دننیشنب هراّظن  فص  رب 
، تباجتسا ناگدید  دشاب  و 

ار تباجا  يادیپ  شقن 
دننیب رتهدرپیب  یمد 

نارهت راهبون - زیگنارهم 
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قیتعلا تیب  قیرط  دهاش  يادیش 

زورمین باتفآ  شتآ ز  مره  شطعرپ  يراج  هنشت  تشدب  دش 
زوسهنیس زادگناج و  يراشبآ  نامسآ  دمآ ز  هک  یئوگ  نیمز  رب 

تخودن بل  يریوک  ار - یماک  هنشت  غاد  تشد  نارکیب  ات  نارک  زا 
تخوس دیشروخ ، هروک  رارش  رد  دوب  هچ  ره  وس ، ره  هب  اج  ره  ایئوگ 

نونج گنر  نوخ  جوم  دزیم ، جوم  مشچ  مشخ ، زا  ار  دیشروخ  همشچ 
نونج گنسلگ  يارحص  يوس  رس  تشاذگیم  دوخ ، زا  هکسکنآتشذگیم 

لد ناج و  قدص  هب  قداص ، قشاع  ار  قشع  یئاوه - لاح و  نینچ  رد 
لگ بآ و  بیرف  رکف و  زا  غراف  تشاد  قوشعم  يوکشم  يوس  هب  ور 

دوب رادید  بلاط  قح - ورهر  بلط  يداو  هب  یلاح - نینچ  رد 
دوشگیم هر  وگکیبل ، بل - ریز  وگتفگیب ، ناوراک - يارد  اب 

دوب رون  لمحم  هب  لمحم  نآ  ردنو  دجن  دجو  لزنم  هب  لزنم  ناوراک 
دوب روش  قوش و  قشع و  ناوراک  دیما  نامیا و  رالاسناوراک ،

قیرط یط  رد  هداد  نافوط  هب  نت  لصو  رجه و  دیما  میب و  زا  غراف 
قیتعلا تیب  تمرح  میرح  رد  ناشناج  هک - رگم  شمارآ  دبای 

دیدن شمارآ  يور  مه  سفنکی  سکچیه  ناطیش - دنفرت  زا  نکیل 
دیشک نوخ  رد  ار  هبعک  كاپ  كاخ  قافن  كرش و  هدولآ  نوخ  تسد 
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ار هار  قح - رئاز  يور  تسب  یمدرمان  زا  مدرم - یمارح  نآ 

ار هَّللا  لآ  لها  نوخ  تخیر  دوعسلآ  ینمیرها - ار - هنتف 
باتفآ كانشطع  دوب و  نوخ  يوج  زاجح  تشد  هنشت  ریوک  رد 

باذم برس  زا  یبالیس  گر ، هب  نوخ  دوب  هدرک  شتآ - مره  راشبآ 
نیک رفک و  نایک  زا - تئارب  رد  یعس  دندرک  نالد  یفاص  افص - اب 

نیکرشم دیک  زگره ز  ناشمیب  دوبن  دوب و  ناشدیما  قح  فطل 
مغ هچ  ار ، قح  ورهر  نابایب - رد  دنک  رگ  نالیغم  راخ  شنزرس 

مدق دز  یهاوخ  هبعک  قوش  هب  رگ  تسد  تسش  ناج ، زا  دیابیم  ار  قشع 
داد زاوآ  ناوراک ، ار - یملاع  ناوخزغن  ناشواچ  ياونمه 

داد زاورپ  نتشیوخ  ناج  غرم  تسود  يوک  ياوه  نیگآ  رطع  هب  ات 
دنتشاد تداهش  روش  رس  هب  نوچ  قشع  يایرد  رد  قوش  زا  دندز  لد 

دنتشاد تدحو  ریبکت  همغن  نوخ  قرغ  اهبلب ، مه - مد  نیسپاو 
نیسپاو زور  هب  ات  اداب  دای  نادواج  ار - ناهج  نینوخ - هعمج 
نیتسآ زا  نورب  دیآ  قح  تسد  رهقب  لطاب - هشیر  عطق  رهب 

نارهت بلطکین - دمحا 

ادصیب يالد  درد 

هیبآ مشامدآ  لد  هیباتفآ  اوه  اجنیا 
ننودیم بوخ  ونتشاد  تسود  ننوبرهم  همه  اجنیا 
سهمهمه اجنیا  بش  زور و  سهمه  شیپ  ادخ  اجنیا 
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ناوخب شزا  یتجاح  هی  نایب  رتدوز  ناوخیم  همه 
هریگیم تدابع  يوب  هریگیم  تجاح  هک  یک  ره 
نوبزمه نشیم  ادخ  اب  نووج  ریپ و  نز و  درم و 

ادخ هنوخ  رود  هب  اقشاع  ندرگیم  اجنیا 
یبنلادجسم عیقب و  یبعکم  هنوخ  هی 

مارحلادجسم ِردرس  مالّسلا ...  ياههمزمز 
افص هورم و  ِیعس  وت  ادصیب  يالد  درد 

« تافرع  » يوت هچیپیم  تاولص  مالس و  رطع 
كاخ هب  هدروخ  ِینوشیپ  كاپ  يالد  سیخ ، يامشچ 

زامن تقو  اعد  تسد  زاین  زار و  هملاع  هی 
تسادخ هنوخ  نومهم  تسایریب  كاپ و  هک  یک  ره 

 ... هیبآ مشامدآ  ِلد  هیباتفآ  اوه  اجنیا 
تشر راکوکین - اضر 

اهنوتس تشپ 

تخرد ره 
تسا یشهاوخ  تسد 

نیمز يوس  زا 
ار ششخب  میسن 

تسا هداد  هانگ  هویم  هک 
رارقیب هتساوخان و  ام  و 

مییوجیم ار  ادخ 
هک ییاهنوتس  اهراوید و  تشپ 
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دننکیم دایرف  ار  يراوتسا 
زین ار  منهج  تشهب و 

میاهدنام ماکان 
تسا هداتسیا  نامراظتنا  هب  زونه  ادخ  و 

يدحاو زاناس 

قشع مارحا 

دنکیم او  رس  هنهک  ياهمخز  دنکیم  اغوغ  کشا  بشما  زاب 
دوشیم یهاگن  اهنت  نم  مهس  دوشیم  یهار  هک  جح  ناوراک 
هایسور نکیلو  متسه  تاهدنب  هانگ  اپاترس  دوجوم  نامه  نم 

میضاردوخ زا  هاوخدوخ  لد  زا  میضام  ياههدرک  زا  هایسور 
هدب رپ  ار  لد  هورم  افص و  رد  هدب  رگید  یتلهم  اما  هآ 

ادخ يا  ناشوپب  ار  میاه  مرج  ادخ  يا  ناشونب  مزمز  ياهعرج 
قشع ماب  ات  ارم  بلق  هدب  رپ  قشع  مارحا  صلاخ  سابل  اب 

منک سح  ار  انشآ  ياههظحل  منک  سح  ار  انم  ات  ارح و  ات 
مدمآ تیوس  هب  لد  نابز  اب  مدب  نم  مهایسور  نم  ادخ  يا 

مدزرس هنابش  ار  اهنارکیب  مدزرپ  میاهرعش  نابز  اب 
متسین مدورس  هچنآ  قیال  متسین  مدوبن ، قیال  يرعاش 

نکم مدس  ادخ  ار  ناهانگ  نیا  نکم  مدر  ادخ  يا  اما  هآ 
ینم زاورپ  بان  ياهلاب  ینم  زار  مرحم  وت  ادخ  يا 

رای دابآ  هناخ  ات  مشکرپ  راوهناورپ  هدب  یلاب  ادخ  يا 
ناتسلگ ناتسا  اهر -)  ) یمشاه هیقر 
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یلجت ياههلعش 

یسریم دیحوت  نماد  هب  یشکیم  رپ  یسریم  دیشروخ  هب  يوشیم و  هناورپ 
یسریم دیّما  لحاس  هب  لد  ياپ  اب  روضح  تعسو  نیا  رد  هناقشاع  جوم ، نوچ 

یسریم دیرجت  هلق  يانشور  ات  دزویم  کیبل  نشور  ياهزاوآ 
یسریم دییأت  هب  هدروخ ، لوبق  رهم  هلوره  دایرف و  همه  نیا  ماحدزا  رد 

یسریم دیشروخ  هب  يوشیم و  هناورپ  فرط  ره  یلجت ز  ياههلعش  تسیراج 
هخرس یبوقعی - نسح 

یبیرغ ياهلددرد  مامت 

مرابب نوخ  بشما  دهاوخیم  ملد  مراد  هیرگ  لاح  روش و  بشما  نم 
هتسکش یبلق  مغ و  کشا و  یمَن  هتسب  ضغب  کی  زجب  نم  مراد  هچ 

دوب مغ  درد و  تقشع  نم ز  تبیصن  دوب  ملد  رد  تیوزرآ  هشیمه 
مراظتنا مشچ  ار  رمع  مامت  مرابب  نوخ  بشما  هکنآ  يارب 

هنیدم يا  هنیدم ، يا  هنیدم ، هنیس  هآ  بشما  دزوسیم  ارم 
ییاههناورپ تبرت  رسارس  ییاههناورپ  تبرغ  رهش  وت 

کئالم ياهرپ  قرغ  تیاوه  کئالم  ياپ  اج  رپ ز  تنیمز 
هنیدم ییارهز ، ناتسبیرغ  هنیدم  ییالوم  ناتسلخن  وت 

تسا یلاخ  هشوگ  ره  یلع  ياج  یلو  تسیلاح  روش و  تیاجک  ره  هچرگا 
دناسریم ار  یلع  يوب  نم  هب  دناشکیم  لد  نیا  هک  وس  ره  ارم 

تسا يرد  خیم  يرتسکاخ ، يرد ، تسه  يرپ  تشم  اههچوکسپ  نیا  رد 
هدنام راوید  رد و  نیب  یلگ  هدنام  راز  تمایق  ات  یهاگن 

هتسکش ولهپ  رد ، تشپ  ار  یلگ  هتسب  راوید  کی  هب  ار  رد  یسک 
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لگ تماق  یناهن ، مخز  زا  رپ  لگ  تروص  یناوغرا  دوبک و 

دروخ كدف  ینابغاب  مرج  هب  دروخ  کتک  مخز و  لگ  هچ  ره  اجنیا  رد 
دید دوشیم  رپرپ  سای  رانک  دید  دوشیم  رتفرطنآ  ار  یلع 

وک نم  يارهز  تبرغ  مامت  وک ؟ نم  يارهز  تبرت  هنیدم ،
هنیدم ینادیم ، وت  ینادیم ، وت  هنیدم  یناهنپ ؟ ربق  نآ  دش  هچ 

مدرگنرب یلاخ  تسد  نک  کمک  مدرد  مدایرف ز  یهاگآ ز  وت 
تعیقب كاپ  تبرت  يادف  تعیقب  كاچ  ماهنیس  هنیدم !

لسوت راوید و  ِتشپ  عیقب و  لبلب  ياهمنرت  کشا و  بش و 
یبیرغ ياهلددرد  مامت  یبیکشان  ياهکشا  عیقب و 

نتفرگ جع )  ) اقآ لد  زا  یغارس  نتفرگاج  اهلگ  نیب  عیقب و 
مراز مشچ  زا  دکچیم  شتآ  هک  مرارقیب  نم  ردقنآ  هنیدم 

متسب قشع  لیخد  تیاهرد  هب  متسکش  ار  مرعش  ضغب  بشما  نم 
هنیدم يا  هنیدم ، يا  هنیدم ، هنیس  دزرپ ز  دش ، هناورپ  ملد 

ریالم یبوقعی - دمحم 

«1  » مارحلادجسم ياهبش 

مارحلادجسم (1) ياهبش 
مربیم دوخ  دوبعم  شیپ  لد  هک  مرح  میرح  يافص  تسا و  بش 

افو قشع و  يوک  لد و  میرح  افص  ماقم و  فاطم و  تسا و  بش 
تسا روآرکُس  هک  يروهط  بارش  تسا  رورپناج  هک  یطاشن  تسا و  بش 

رون يایرد  هبعک ، دجسم و  بش و  روضح  رطع  ناج و  تولخ  بش و 
دنهنیم نآ  رب  يراسکاخ  ِرس  دنهگرد  نیا  ناریقح  ناگرزب 

تسا یگداس  رد  وت  لالج  هوکش و  تسا  یگداتفا  هب  یگرزب  اجنیا  رد 

. دشن هداد  تکرش  هقباسم  رد  هجیتن  رد  دیسر و  نامتسد  هب  رّرقم  تلهم  زا  سپ  یثدحم  داوج  ياقآ  نیملـسملاو  مالـسالاۀجح  راعـشا  - 1
. دنوش دنمهرهب  نآ  زا  مرتحم  ناگدنناوخ  ات  ددرگ  هدوزفا  باتک  نیا  هب  دش  هتفرگ  میمصت  راعشا  نیا  ندوب  دنمشزرا  ظاحل  هب  نکیل 
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دنربیم ادخ  برق  هب  ات  ار  وت  دنرخیم  اعد  صولخ و  اجنیا  رد 

مالسلاهیلع هبعک  دولوم  هب  مارحلاتیب  ياهبش  هب  ایادخ 
میدب هچرگا  شاب  نامیاریذپ  میدمآ  يدناوخارف و  ار  ام  وت 

یثّدحم داوج 

مرح ِنامهم 

میدمآ رد  نیا  يوس  هک  دش  رای  قیفوت  میدمآ  ربمغیپ  ترایز  ادخ  رکش 
میدمآ رضحم  نیا  هب  هکنیا  دوب  وت  فطل  میاهدوبن  زگره  وت  روضح  قیال  ام 

میدمآ رتمشچ  یلاخ و  ياهتسد  اب  راسمرش  شیوخ  هنگ  زا  میاهدولآ و 
میدمآ رشحم  هبساحم  زا  فئاخ  ام  راوگرزب  زاونهدنب و  ِنابرهم  يا 

میدمآ رواب  نیا  رب  هک  نارم  دوخ  ار ز  ام  راودیما  نکیلو  میاهتسکشلد ، ام 
میدمآ رجاه  نوچ  وت  يافص  ات  هورم  زا  راید  نیا  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ندید  يوزرآ  اب 

میدمآ رس  اب  ام  وت  دوجو  لگ  يوس  وت  روضح  زا  تافرع  رد  تسا  یلگ  يوب 
میدمآ رگید  ِلگ  غاد  یلو ز  نایرگ  میاهراتس  نارازه  چوک  رادغاد  ام 

میدمآ ردام  نیا  ترایز  یپ  رد  ام  تسا  همطاف  ناهنپ  نفدم  گرزب ، غاد 
یثّدحم داوج 

هنیدم

تسام ِرت  مشچ  همرس  شکاخ  هک  تسام  ربمغیپ  نفدم  هنیدم ،
تسام رتخا  راچ  دقرم  هنیدم  تسا  هدوب  لیربج  طبهم  هنیدم ،

دراد گنر  ناشن و  نامورحم ، دراد ز  گنت  ییاههچوک  هنیدم  * 
دراد گنن  ناشن  ردرس  رب  هک  تسا  ییاهرصق  مه  اههچوک  رانک 
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تسا دنمدرد  رادغاد و  هنیدم  تسا  دنلبرس  زارفرس و  هنیدم ،
تسا دنلب  ارهز ، هلان  يادص  شیاههچوک  نیمز و  راوید و  ز 

تساجنیا رد  ام  ءایلوا  روبق  تساجنیا  رد  ام  شارخلد  عیقب  * 
تس ارهز »  » ربق اجنآ  دنیوگیم : هک  تسا  یناشن  مانیب و  ربق  شنورد 

میدیسر ربمغیپ  كاپ  رهش  هب  میدیشک  ترسح  یسب  ادنوادخ ! * 
میدیدن ارهز  ترضح  ربق  هک  اغیرد  اما  میدمآ ، هنیدم 

تسا یناهن  ناتسلگ  ام ، عیقب  تسا  یناشنیب  شناشن  ام  عیقب  * 
تسا ینامسآ  هام  رون  شغارچ  شوماخ  رازلگ  نیا  رد  بش  نورد 

ناریش هاگتداهش  يا  هزیوه ! ناریا  تشد  عیقب  يا  هزیوه ! * 
ناریو تسام  عیقب  مه  اجنیا  رد  ینابهیاسیب  هناریو و  رگا 

درم نز و  ِنازوس  مرگ و  کشا  هب  دردرپ  ياهلد  نیا  هب  ادنوادخ ! * 
درک اپ  هب  ینافوط  رهش  نیا  رد  هک  هناقشاع  زادگ  زوس و  نیا  هب 

هناشنیب ربق  هب  ارهز و  هب  هنادواج  نآ  یلع ، نامالوم  هب  * 
هناخ هب  نادرگرب  هنادنمرفظ  ار  ناگدنمزر  تدوخ  ادنوادخ !
رادیب مشچ  دیمارپ و  بلق  هب  رادید  ياهبش  نیا  هب  ادنوادخ  * 

رادهگن ام  يارب  ار  ینیمخ »  » راوید تشپ  ياههلانبش  نیا  هب 
یثدحم داوج 
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201 ص :

رهم هبذج 

رگد راک  ارم  تسا  هدوبن  وت  قشع  ریغ  رگد  راب  ارم ، دروآ  وت  رهم  هبذج 
رگد ِرازاب  هب  رهمیب  ِلد  دشورفب  دورب  تیالو ، روش  لد  هب  تسین  ار  هک  ره 
رگد رادیرخ  وت  میرک  تسد  زج  تسین  ارم  ِنایرگ  هدید  هتخوس و  لد  نیا 
رگد راتفگ  وت  دای  زجب  تسین  مبل  رب  قشع  هبعک  وت  دقرم  يا  هَّللالوسر ! ای 

رگد رابرد  هب  هناخ  نیا  ِرد  زا  مورن  میاسیم  رس  وت  هاگرد  هب  تسا  يرمع  هک  نم 
رگد رای  وا  زج  مینیزگ  قشع ، هر  رد  دنسپم  ایادخ  میلوسر ، يوک  رئاز 

یثّدحم داوج 

تاقیم رد  یسخ 

دیما ِرهش  نیا  زا  نم 
تسا هّکم »  » شمان هک  دیحوت  رهش 

، كاپ هبعک »  » شفدص نایم  تسا  هدونغ  و 
منادیم اههصق 

راذگب کنیا  نم  تسد  رد  تسد 
مینک رادید  هرطاخ  زا  رپ  رهش  نیا  زا  ات 

رهش نیا  رد  یهن  ماگ  اجک  ره 
زادنامشچ ره  هب  يوس و  ره  هب  و 

يزادنامشچ هدرک و  رظن  هک 
اههرطاخ یسب  هشیدنا ، رد  هدنز ، دوشیم 

شلیعامسا و  رجاه »  » زا يدای 
شالت وپاکت و  یعس و  رهظم 

« میهاربا  » زا يدای 
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202 ص :
تخیرب هناخ  نیا  هدولاش  هکنآ 
تسکشب ار  نهک  ياهتب  هکنآ 
، تسود هگرد  رب  هکنآ 

درب ینابرق  هب  دوب  ناوج  هک  ار  شرسپ 
« لالب  » زوسناج هلان  زا  يدای 

دنزگ فوخرپ و  هرود  نآ  رد  رهش ، نیا  رد  هک 
دنلب دوب  دَحا »  » هب

« ردب  » هوزغ زا  يدای 
« دُحا  » گنج زا  يدای 

یحو طبهم  ارح »  » راغ زا  يدای 
 ... رگد ِصخش  رگد ، ياج  زا  هرطاخ ، یسب  و 

دچیپیم اضف  تشد و  رد  هک  دیحوت  گناب 
دتلغیم اوه  هوک و  رد  هک  کیّبل »  » جوم

ار ناناملسم  يانیس  روط 
دزاسیم رگهولج 

دراد ار  نیا  تأرج  یسک  هچ 
! دیوگ نم »  » زا نخس  اجنیا  رد  هک 

دنزابیم دوخ  هراسخر  گنر ز  وت »  » و نم » »
دندرگیم ام »  » همه

تافرع تشدنهپ 
شاهنیآ رد  هک  تسا  یهاگهولج 

تسادیپ تدحو  نشور  هرهچ 
دنلب فقس  یکی  ریز  رد  همه 

- یلین ینامسآ  - 
لوغشم تدابع  تاجانم و  هب 
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203 ص :
شود رب  ناهانگ  راب  لد و  هب  اهمغ  هدید و  رد  کشا 

زاین زار و  رد  هیرگ و  رد  همه 
دیفس ناسکی و  هداس و  ياهماج 

رورغ ّدض  ياهماج 
دنراد نت  رب  همه 

قشع هبعک  مرح و  ِمیرح  رد 
دنا یعس »  » رد یگمه 

، فاوط لاح  رد  هک  ای 
تسخن زور  زا  هک  هناخ  نیا  درِگ 

انب (1) هّکم  رد  هدش  مدرم »  » رهب
هّکم نوچ  یکرتشم  نطو 
ینییآ چیه  هب  تفای  ناوتن 

میرح رهش و  نیا  رد  هدیهوکن  تازایتما 
تسا هتشگ  لّدبم  تاواسم ، هب 

تساپب هناخ  نیا  رد  هک  مسارم  نیا 
تسا (2) نییآ  تیوقت  زا  تکوش و  زا  يزمر 

تسا نید  زا  ياهولج 
دنیبیم وا »  » همه اجنیا  یجاح 

دونشیم وا  مان 
دبلطیم وا  ضیف 

« کیبل  » راعش اب 
دیوگیم وا »  » توعد خساپ 

رد هک  تسا  ياهناخ  دش ، هداد  رارق  مدرم »  » يارب هک  ياهناخ  نیلّوا  انامه  96 ؛ نارمعلآ / ًاکرابم  ۀّکبب  يذّلل  سانلل  عضو  ٍتیب  لّوا  ّنا  - 1
. دشابیم كرابم  تسا و  هّکم 

تمکح 244. مالسالاضیف ، هغالبلاجهن ، نیّدلل  ۀیوقت  ّجحلاو  - 2

رهم www.Ghaemiyeh.comهبذج  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 221زکرم  هحفص 217 

http://www.ghaemiyeh.com


204 ص :
تسادخ روشرپ  هبذج  رد  قرغ 

تسایرد زا  ياهرطق 
« تاقیم رد  یسخ   ... » و

یثّدحم داوج 
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زکرم هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
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هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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